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 220/99 סי

 ,ימצע תא גיצאש ינפל ,םירקי םיזיוו

 לע חקלש שיאה תא וריכתש ינפל
 םימיב תירוטסיה המישמ ומצע

 תא םמחל יאדכ ,הלא םיפורט

 לע תובבלה תא רישכהלו הריוואה

 חתפנ .םודק ילארשי גהנמ יפ
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 40 פונייקואל רבעמ תושדח

 065 טגפ 0

 ..] עברא שולש ,ץראה תרישב

 ...הרירק תבשונ חורה
 ?יתשקיב רבכ המ ?םתקתתשה המ

 ינא ,המ םיעדוי ?וזה תויבונסה המ

 .הרוש םתא ,הרוש
 שגרנ יבל םלאנ ילוק :ינא
 שדח רוחב הנוכשל אב :םתא
 שגפמ תארקל ישפנ המוה :ינא

 תא השענ ,המ םיעדוי .םייתפשה םִע

 שדח רוחב הנוכשל אב :םתא 68881 :תמלוצמ הריקח :6 - ו
 ,תעדל הצור אל םצעב ,עדוי אל ינא 0 ןיע תחת ןיע :ת6 : 6 02 | /

 ושע קר וא הלועפ ופתיש םכמ המכ 11 לזרבה ףורגא :6 - - /

7 : 

 איהש הביס לכמ,םכמעטל אל אוהו קחשמה תא םתנקתה

 .רחא קחשמל יוכיז ולבקו ןיקת בצמב 1 '?0)ל ותוא וריזחה

 ןדזול ןאירדא :בוציע

 ,החונ הינקמ ונהתו //'?לל ואוב
 .ישיא סחיו הדומצ הכימת

 03- 6 לט 6 00 4 לוחיבג ןבא 'ו 'חר :ביבא - ל

 \ 7 :לט ,(ראטס יזספ) : 29 | בולוקוס 'חר :הילצרה

 12 | ג1.סאפ וא דאמ ספא 3 6

 14 םיפיט :6

 6 ₪188 סח דחמ 808078 :06

 8 סא 60א 1.088 :תס

 20 "ו אזא6 סטמפד 7 :ת6

 22 5 ₪ ₪5. אגצצ :ת6

 37- יש א[8 דסס :הדמול :ק6 ₪

 24 שב רטסופ 1

 26 - -  תנעקתנ :האנה תוריקחל תיצראה הדיחיה ₪
 0 70% 7 זר" זא6 ססאוא/גאסמפ 3 06

 ₪ 07- \ ו 08 7:6

 0"י -| רו זיוו ר'ד םע תובושתו תולאש

 2 ו 4 הפרג 35 510610 :הנכות :ת6

 4 | | = 81818 :ביירד הגמ

 5. שאזא 41.1.צ :ודנטנינ רפוס

 6 ב7 ₪ 4 תואירבה ייחל :הפישח תבתכ

 38 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ
 39 רופישל רופישל רופיש :םידיקפת יקחשמ |

 10 | ןדופי ינוקרד :םידיקפת יקחשמ

 43 ְי םימסקה הטמ :םידיקפת יקחשמ
 4 | םישבד :םידיקפת יקחשמ

 45 תומופק תוירטפ :םידיקפת יקחשמ |
 46 חול

 03-5103954 :לט ,תרושקת תולוכשא :תועדומ * ףארצ יליל :הקפה לוהינ * טיס יבוק :ךרוע * ביבר דוד :להנמ

 יבוק ,ו/12 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ * םלס לט :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע *

 רואיל ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,לט ינור ,ץכ יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב ףחש ,ןייטשרבליז דוד ,טיס |

 תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ הינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * ךבלרק יבוק ,שמש ודיע ,ענרב

 רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,ו/12 :ל"ומ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד *

 03-5708174 :סקפ , 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ

 חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 .רזחוי אל תכרעמל

 דואמ םיענ .רתויב הטושפה ךרדב הז

 שדחה ךרועה ינאו יבוק יל םיארוק

 ךרוע ו\12-לש קר אל .ון2 לש

 זיוול ואלמ םויה קוידבש אלא ,שדח
 .םינש עברא
 איבת םידקת תרסח הפישח תבתכ

 רוביצה ןיעמ רתסוהש עדימ םכינפב

 ,ירוטסיה עגר - רוציקב - םינש 4 הז

 .דיספמ אב אלש ימו
 םיקחשמ .ןותיע לש יפוי םכל הכחמ
 םירודמה ןבומכו םיקילדמ

 םתאש ינפל ,היינש קר .םיעובקה

 דואמ ינאש רמואו ףיסוא ,יל םיחרוב

 - רתויש המ עומשל הצור דואמ

 ולצעתת לא זא ,םכמ רתויש המכמ

 תורישי וא תכרעמל ובתיכו

 .ןמאנה םכדבעל
 .ףייכב ונל היהיש זא

 טיס יבוק

 ושע רבכ םיאבה םי-ו/12-ה תרשע

 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ
 תנתמ ק6 קחשמב וכזו תישדוחה

 חלשיי קחשמה - םטפ (והתוספ

 :םהיתבל
 ףסא לולמ ,ריבד ץוביקמ דעלג ןיול
 ,הילצרהמ לבוי סורג ,יכאלמ תירקמ
 ירמע לארה ,הפיחמ ןור יריאי

 ,היסדרפמ בלוד ריבס ,םילשורימ
 איג הדש ,ןויצל ןושארמ ןתנוי טייח
 בקעי ןורכזמ הכימ ןיזאק ,תובוחרמ
 .םידרו רפכמ לט רה-ירפו

 העדוה

 | םיארוק תולאשל תובושת
 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו

 .דבלב
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 וליפא ,רדחב םוקמ לכמ קחשל ןתינ יה ףכל | בורקבו 26-ה י כ ו
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 16.7 ,640א480 :היצולוזר
 םיעבצ ןוילימ

 61 :ןורכיז

 הדו הלופכ ואירטס תאיצי :לילצ = [1ן1 ל יול
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 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ,סתשס שהאפ תא יתלביקשכ
 :ךרועהמ קתפ ותיא יתלביק

 .תוירי קחשמב רבודמ ,ןייטשרבליז'"
 ,ןכבו ".דבל רדתסת .תוארוה תרבוח ןיא
 םיריבסמ ,ולא םיימתס םיטפשמ השולש
 לע תעדל ךירצש המ לכ תא השעמל
 .קחשמה

 ,תוירי קחשמב ומכ תוירי קחשמב
 ןה קחשתשכ עצבתש תודיחיה תולועפה
 אל םגו תוארוה תרבוח ןיא .הניעטו ירי
 לע תומושר תוארוהה לכ .וזכ תחא ךירצ
 ילוא טרפ ,הזמ ץוחו ,רוטילקתה תפיטע
 לכ ,העש עבר ךותש ןימאמ ינא ,הנקתהל
 לכ השוע המ עדיי כא00 / 485 ןקחש
 .קוידב םיקחשמ ךיאו םיטירפתב היצפוא

 .דבל רדתסהל היעב םוש ןיא - הנקסמ

 הקיפרגה ₪
 !םיתמ םישנא הזה קחשמב ,ןושאר רבד

 ימ לכ זא !םד םיאורו םיצצופתמ םירבד
 ול השרמ אל ולש אמא וא/ו ולש ןטבהש
 5 רובע ,ולאכ םירבדב (קחשלו) תופצל
 רוטילקת לע הבתכל ,המידק םידומע
 ,הזל רבעמ .(...םאאתס) יל-תפכא ינובוד
 (יאזאזמ 41801. ול םדקש קחשמב ומכ
 תרבח לש םירחאה םהיקחשמבו
 ומכ ,האוםת16ג א 1.58 5
 (2-ו 1) אא סס אהסאתת

 בכרומ קחשמה ,5206₪ ק[8 4785-ו
 םע ,/04 לש היצולוזרב ואדיו יעטקמ
 קרו ,תיתואיצמ תיארנה הריהמ היצמינא
 ...סרוה תצק ךסמה לע הייריה בוציע

 ןנוכב ךומתל בייחתמ קחשמה
 תורמל .הליגר תוריהמ לעב םירוטילקת
 קחשמה ,ביוא חיגמש םעפ לכב טעמכ תאז
 ,רוטילקתהמ ןועטל תנמ לע היינשל אפוק
 הרטמה תא איבהל ןמז ףדוע ךל ןתונש המ
 הזב יתיאר תישיא ינא) ךלש ביואה לא
 תוריהמ לעב ןנוכ םע יתקחיששכ סולפ
 היה ,אוהש ומכ קחשמהש ןוויכמ ,הליגר
 (...ימעטל ידמ ריהמ

 ז|קה ₪
 קוידב אל קחשמה ,םימיוסמ םירקמב

 םגו ,בהוא התאש םיקחשמה גוס לע הנמנ
 דימת טעמכ ,םימגפ הברה וב תאצמ םא

 ₪ (כ

 יו
\ 

= 
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 ינפב עבוכה תא דירוהלו בושחל ,רוצעל
 וז תיפוסוליפ הבשחמל .םיאיצממה
 .פמשס ו/ 485-ל רשק שי אל וא ונימאת
 םיהדהל םיישממ םיעמשנ תויריה ילילצ
 רתוי הברה :בוט רתוי יתוא וניבתש ידכבו)
 עקרב הקיסומה ,(כ00₪[-ב תויריהמ בוט
 הלק עבצא ונל היהתש ידכ קיפסמ תימניד
 עקרב תדהדהמ ךא ,קדהה לע (ידמ הלק וא)
 רובידה .ןקחשל עירפת אל הב המרב
 יעטקב ןהו רושיקה יעטקב ןה ,ןיוצמ
 לכש אוה סולפ דוע .םמצע "ןשקא"ה
 ןתינ רמולכ - הפי םיבלתשמ םיטקפאה
 תא םג ,תוירי םג ,תוקעצ םג עומשל
 וב - עקרה תולוק תא םגו ,הקיסומה
 .תינמז

 ת'תשתה ₪
 ףתתשמ התא קחשמבש תורמל

 תויורעתסה ,םיינוריע םיבראמב
 יפדרמ ,םי-יעונפוא יפדרמ ,םילגנו'גב
 אוה תושעל ךילעש לכ ,'וכו תוינוכמ
 התא ותוא ףירשה ןגס לש ןימי דיב טולשל
 ,םיילאמש) חדקאב תזחואה דיה איה ,םלגמ
 תישענ הטילשה .(...השקבב טקשב ובלעת
 יתנייצש יפכו ,דבלב רבכע תרזעב
 לכ - ךבוסמ אל תמאב ןיינעה ,הלחתהב

 תא "םישל" אוה ,תושעל ךילעש המ | -ךתוא םיחירכמש ,"הלאה םיטרפ"ה תא שי

 וב

 לע ךלש רבכעה תועונת יפל הזזש הרטמה
 רותפכה לע ץוחללו ,בורקה ערה שיאה
 הארי הטמל ןימי דצב ןטק ןולח !ילאמשה
 וא ,ורמגיישכו ,ךל וראשנ םירודכ המכ ךל
 ןולחל הרטמה םע דרת ,ךל אב םא םתס
 אלפהו ,ינמיה רותפכה לע ץחלתו הזה
 ךחדקא תא תנעט היינשמ תוחפ ךות ,אלפו
 .ינתמיאה

 ,םיוסמ קחשמב קחשל דואמ לקש הז
 סאנס 485 .וב חהילצהל לקש רמוא אל
 ישוקה תמרב םג ,ריהמו השק קחשמ אוה
 אל ונא ונלספנ םא ,ונלזמל .רתויב הכומנה
 שי ,הלחתהמ ותוא ליחתהל םיבייח
 םיקחשמ ןועטלו רומשל תורשפא
 .(5 \ / 2/1 .003ת)

 אל המל ריהבהל הצור ינא ,םוכיסל
 ונחנא ימ לע .קחשמה תלילעב יתקסע
 (הברהו) תוריל ךירצ וב קחשמב .םידבוע
 הקירמא םורדבש תפכא ללכב ימל ,םיערב
 םשב רנוילימ-יטלומ םימס רדלב ונשי
 םירכמנ ץיפמ אוהש םימסהש ,זפול
 ,ףירש ןגס אצמנ וב זוחמב םג הרקמב
 ולש ריעה תא תוארל ול סאמנ טושפש
 אבצ תא לסחל תאצל טילחמ אוהו ,תסרהנ
 ...זפול ותוא לש ברחה יריכש

 םייונמ תקלחמ \/[2 דובכל
 51114 דוקימ .קרב ינב 2409 .ד.ת
 16.00 - 14.00 תועשה ןיב ,03-5702654 :'לט

 .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב

 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4

 תונתמ תמישר

 6.5-80%]| יקחשמ
 וקסנטה הקיסומ ןפלוא ה
 סליה ילובבה אסאגפכ ה
 וקיימ ןטוק'נ 6תוסת<8866 ה
 שיבא םיקמעמה וקח ה

 ( תויופידע רדס יפ לע תויורשפא 3 ןמסל שי )

 ת/שדתמ ינא בם  ה/שדח יונמ ינא חה

 יי יו יונמ 'סמ

 2 שנ ג 9 ₪ ₪ ₪ יטרפו החפשמ סש

 7 ששמו יי" ==מ יי -- - - יי מ ה

 - - - סמ זיוו ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ

 חייש 160 ךס לע האחמה תפרוצמ 1

 .תונויליג 14 רובע ןמוזמב

 חייש 290 ךס לע האחמה תפרוצמ

 .תונויליג 28 רובע ןמוזמב

 6 יקחשמ

 :יארשא סיטרכב בויח תארוה ₪
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 .לבגומ םייס
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 ,(;צ 1/418 יקמעמב םש יא

 לעב םכחותמ קשנ םיסורה וחתיפ ₪9 *

 עדוי וניא שיאש ,תרתסנ היצנגילטניא

 .יהמ
 תישאר ךא ,עורפה ברעמה אל הז ,אל

 .םירמושה תא לסחל םיבייח
 ,םיביואה ךל םיברוא המדאה ינפל תחתמ םג

 .תשומחתה תיאשממ רהזיה ךתלוכיב תעפו תרגבתה .בוזע דלי התא

 ואוביש םידחוימה םייפקשמב שמתשהל

 תואקתפרהל ךתבהא תרגסמב .ךתרזעל

 םיוסמ לטרקל תעלקנ ,ךבתסהל ךתייטנו

 :תבכרומו השק המישמל ךתוא חלושש

 .קשנה תא תולגל ךילע
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 רובעל הלאה םירוציהמ דחא ףאל ןתית ה לא -- ו

 .ךבג ירוחאמ תא חתפ .ןחלושה לעש סיטרכה תא הצור
 .רורוואה יחתפ
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 ןיינעמ .םייפקשמל בל םיש .הארנ התא ךכ
 ?ךתיא לימרתה תא בחוס התא עודמ
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 .סוריווה תא וחתיפ הב הדבעמה יהז | | רוקמ .(תפא]ג לש יזכרמה בשחמה
 .בוט עדימ
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 לש תוסנכתהה םוקמ והז - םידרויפ .םלועב רתויב םכחותמה סוטמה
 .ךיביוא

 | 4 יר |

 | | | 9 / .14- | דע

 םפכחותמה קשנה םע גזמתת ?תויחל הצור םיסוריווה תא דמשה .םיסוריווב ברקה "< .םירמושהמ רהזיה .תוילעמ רדח =

 .הזה .םיבוהצה

 83 0% ₪9 כ



 וריע :תאמ

 רוספורפ
 יל רמא ןקז |

 םויבש ,םעפ
 ונלוכ דחא ריהב

 העדוה לכ אללש הלגנו ררועתנ
 רודכל "םיחרוא" ועיגה תמדקומ
 לפנ" אל םכמ שיאש חוטב ינא .ץראה
 ריבס .ולא תורוש ארקשכ "אסיכהמ
 יפמ עומשל םתיכז םכלוכש חינהל
 ,תוחפ וא רתוי םינקז םירוספורפ
 השק .ןוציחה ללחהמ םירוצי תודוא
 "ןקז רוספורפ" הזיא ילבש ןימאהל
 .דלונ היה ןיע תחת ןיע קחשמה

 | הז בלשב איה החיתפה תדוקנ
 \ היה וז הפוקתב ,24-ה האמה תישארב
 | קחשמה .הדמשהל בורק ישונאה ןימה

= 4 
 ו

 | נת /

 |( | תויובשייתהה ןדיע ינפל ליחתמ
 םדאה ינב רשאכ ,םירחא םיבכוכב
 .בערמ ותמ םיברו הזב הז ומחלנ

 םינאלרקה ואבשכ הנתשה לכה
 דציכ םתוא ודמילו ,םדאה ינב תרזעל
 | ,ןכ ומכ .תובירמ ילבו םולשב תויחל
 תואצמה םינאלרקה ואיבה
 תושדח תופורת ,תושדח תויגולונכט
 ףסונב .םולש לש הרושב לכה לעמו
 םיקלח םדאה ינב ינפב ופשח םה הזל
 םתוא ודמילו ,ללחב רבעב וריכה אלש
 ורזעיש םישדח םירוגמ ירוזא רוציל דציכ

 ןיסולכואה ץוציפ םע תודדומתהב םהל
 םדאה ינב ויה וז הפוקתב .ץראה רודכב
 .םהיניב ןכש םולשהו ,תווקת יאלמ

 רחאל גגופתה "דורו"הו "בוט"ה לכ ךא
 הבו ,תינאלרק תתחנ וליג םדאה ינבש
 וקרס רשאכ .התמ תינאלרק תסייט ואצמ
 םינאלרקה ושעש המ לכש וליג ,החומ תא
 תופורתה .תושונאה תא דימשהל דעונ
 ,םדאה ינב תא שטשטל ודעונ ואיבהש
 תרזעב ומקוהש םישדחה םיבושייה
 לודלדו רוזיפל ומרג ,םינאלרקה
 המ ,םוקמ לכב םדאה ינב תייסולכוא
 תולקב ישונאה ןימה תדמשה תא רשפאיש
 .תיסחי

 תמיזמ תא םדאה ינב וליגש רחאל
 לע עדימה תא וריבעה םה ,םינאלרקה
 םיבושייה לכל םינאלרקה לש הלובחתה
 ובש סיסבה תא וכפהו ,ללחב םיישונאה
 תיזכרמה המחלמה תנחתל אצמנ התא
 תנחתב ליחתמ סייט התא .םינאלרקב
 תא ליצהל ךדיקפתו ,ןוילפא ללחה
 תומוקמה .םינאלרקה ידימ תושונאה
 ללחה תנחת .א :םה קחשמה עצבתמ םהבש
 תונכהה לכ תא עצבת הבש ,ןוילפא
 רוזחת תומישמה םויס םע .תומישמל
 םחלית התרזעבש תתחנה .ב .ללחה תנחתל
 .ג .םהלש םילייחהו םינאלרקה יסיסבב

 0% - )כ

 תורטמ דימשת ותועצמאב הפיקתה בכר
 ךמצע תא אצמת קחשמה תלחתהב .עקרק
 ךילע לכ םדוק .ןוילפאב ללחה תנחתב
 .שדח סייטכ ימשר ןפואב הב םשריהל
 לכב רקבל ךילע המישמ לכ ינפל
 לכמ עדימ לבקלו ,ללחה סיסבב תומוקמה
 ,דקפמה) ךתיא רבדל םינכומש םישנאה
 םינושה םיבשחמהו תזכרמה ,סדנהמה
 ךורדת לבקת ךכ רחא .(הנחתב םירוזפה
 .ךרדל המידקו - המישמל

 עצבמ התא םינאלרקב ברקה תא
 ןיב רוחבל ךילע .ךלש הפיקתה סוטממ
 ,(דועו תוטקר ,רזייל) םינושה יריה יגוס
 ,תורטמב עוגפל ,תנווכה תא בטיה ןווכל
 תרזעב) םינאלרקה יסוטמ ירימ קמחתהל
 ,(ימואתפ ןוויכ יוניש ,היעטה ילימרת
 לע םישדח קשנ ילכו תשומחת שפחלו

 תכר עמ תושייה יפ

 בשחמ ץלמומ) הלעמו 386 :בשחמ |
 (ההובג תוריהמ לעב

 בחרומ ןורכיז 4א18 תוחפל :ןורכיז

 ץלמומ) םייונפ 2א18-כ :חישק ןנוכ |
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 הליגר תוריהמ :0 1)0-80 ןנוכ
 (הלופכ תוריהמ ץלמומ)

 50שאתפ 81.4875₪ :לוק סיטרכ
 טיב 16 לוק סיטרכ ץלמומ) וימאותו

 קיטסיו'ג ,רבכע :םיפסונ םירזיבא

 עקרק תורטמב עוגפל ידכ .עקרקה
 ול שי) ,הפיקתה בכרב רזעיהל לכות
 םא .(הפיקתה סוטמל תומוד תונוכת
 תלעפהב קיפסמ ןמוימ ךניאש שיגרת
 תפיקתבו סוטמב םינושה םירישכמה
 יקחשמב רזעיהל לכות ,םינאלרקה
 ,יריה קויד רופיש) םינושה ןומיאה
 ,תוטקרבו רזיילב הייריה רופיש
 ורישכיש ,(דועו םיביואמ תוקמחתה
 לכ םויסב .תונושה תומישמל ךתוא
 החלצהה יזוחא תא לבקת ןומיא
 .קחשמב תישעש םיעוציבהו

 ,תוכרעמ רפסמל קלוחמ קחשמה
 .תונוש תומישמ 4 ןהמ תחא לכלשכ
 סיסבל רזחות המישמ לכ םויס םע
 המישמה רובע םירבסה תלבקל
 םתמייסש רחאל ,בל ומיש .האבה

 אלש ידכ ,קחשמה תא ורמיש המישמ |
 תומישמה לכ תא ליחתהל וצלאית |
 .םתלספנו הדימב שדחמ |

 ךא ,הבוט יד קחשמב הקיפרגה
 לש טוריפה תמרו ,הביצי הניא

 םיבלשב הנתשמ םינושה םימצעה |
 יבלשבש לבח .קחשמב םימיוסמ

 תטרופמ אל הקיפרגה ריוואב ברקה |
 רתויב טלובה רבדה אוה לוקה .קיפסמ
 םינתשמ הקיסומהו םילילצה ,הנכותב

 .קחשמב בלש לכל םמצע םימיאתמו '
 ךתיא ורבדי שוגפתש םישנאה לכ

 .יתואיצמו ישונא לוקבו ףטוש ןפואב
 רחאל םגו ,לודג םייח ךרוא קחשמל
 רוזחל רגתא הז היהי ,קחשמה תא םייסתש
 ההובג ישוק תמרב תונושה תומישמה לע
 החלצהה יזוחא תא רפשל תנמ לע וא ,רתוי
 הנהמ קחשמה .תמדוקה םעפב תעבקש
 יבהואל דחוימב םיאתמו ,דואמ
 ךרדל אצ זא .ריווא תוברקו םירוטלומיסה
 דמשה ,ךדיב תושונאה לרוגש חכשת לאו
 רבודמ וישכעש רוכזו םינאלרקה תא
 !ןיע תחת ןיע - המקנב

 6 5 888 | ו 6 8000 8
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 + 5 6% )פסל ות

 :;הקיפרג

 לג מ

 ;םייח ךרוא

 :ףייכ

 :יללכ

 קחשמה :ריחמה תא הווש
 יבהואל רקיעב ץלמומ
 הלא םג ךא ,םירוטלומיסה
 תוחפ תצק םיניינעתמש
 דואמ ונהיי - הז םוחתב
 .קחשמהמ

 ו

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 יבהוא לכל קחשמ ףוס ףוס
 ירענ) םהינימל תויברקה תויצלומיסה
 דיתעל םייברק םילייח ,הרשע-שפיט
 קחשמה - (תואלמיגב "ינלוג" ישנאו
 קחשמה וניה אאאספתתםעכ תפד
 .םכליבשב

 הרגשהמ תגרוח תצק וז היצולמיס
 - םייברק היצלומיס יקחשמב רבודמשכ
 ,םיריהמ) סיט ילכב רבודמ ללכ ךרדב
 תוריהמ תובוגת םיבייחמו םירשפאמה
 ריוואב תוברק םירשפאמו ,םינוש םיבצמל
 קחשמב רבודמ םעפה .(דחאכ השביבו
 םיענוממ תכתמ יקנע - םיקנט תיצלומיס

 דקפמה םא ,תיב דירוהל םילוכיש
 קחשמה בור היצלומיס לכב ומכ !שטעתמ
 - קנטה לש הייפצה ןולח ךותמ שחרתמ
 הגוצתל שדקומ ךסמה לש ןוילעה וקלח
 רתוי גישהל רשפא ךכו) ברקה הדש לש
 השעמל תזכרתמ הגוצתהש םושמ תוריהמ
 ךסמה לש ינשה וקלח .(ךסמ יצחב קר
 לכ - קנטה לש "םינווחמה חול"ל שדקומ
 לכ לע םיעיבצמה םיירשפאה םינועשה
 ,תשומחתה ,קלדה בצמ) ירשפא בצמ

 ,םינפב ,ץוחב הרוטרפמטה ,קנטה תוריהמ
 םירבד ינימ לכו ראדאר ,הרטמהמ קחרמ
 תויצלומיס "זיוו* לכש םירחא םיינכט
 .(תמאב ,ןיינע םהב אצמי יתימא

 תרוצב תבצועמ) קחשמה תספוק

 תבע הכרדה תרבוחב םג תדיוצמ ,(מ"לחז
 לע טרופמ רבסה תללוכה (תילגנאב) סרכ

 תמישרו ,קחשמב תמייקה היצקנופ לכ
 םתיא קשנה ילכ לש םיינכט םיטרפ
 .תונושה ךיתומישמב דדומתת

 יתדיחי ןומיאמ לחה תוענ תומישמה
 לע ףקיה תבחר הפקתמב הלכו טושפ
 םגש ךכ ,דוסיה דע הקוסירו המוה הדקפמ
 ואובי (םירקי םיארוק) םכיניבמ םימילאה
 .םקופיס לע

 ,תרבוחב ןייעל דואמ יאדכ ,יתעדל
 .קחשמב דיימ קחשל זעה ןוצרה תורמל
 תא יתאצמש דעש תודוהל שייבתמ אל ינא

 יתקסור המידק קנטה תא ןווכל ךרדה
 יבשב יתחקלנ ,םימעפ 10 ךרעב
 דע) הרזח יתגוסנ ,םימעפ עברא-שולש
 טעומ אל םימעפ רפסמ (רשפאש המכ
 ץצופל יתחלצה ,הלפשהה אישל ונוכיהו
 ךות) םיימעפ ביואה תודיחי םע ימצע תא
 םע ישפנ תומת" לש תושולח תואירק
 עגר שידקהל יוצר ,ה'רבח .("םיתשילפ
 דע תוזבזובמ תועש רשאמ תרבוחל
 .קחשמב ואצמתתש

 ןפוד תאצוי אל קחשמה תקיפרג
 בשחמה יקחשמ לובמ רואל דחוימב)
 טלחהב ךא (ואדיו ינוטרס םיליכמה
 תקיפרגב דוע רבודמ אל - המישרמ
 דע הגוהנ התיהש ("םיחטש") םינוגילופ
 ןולחה ךרד .היצלומיסה קחשמב םויה

 | תורטמה תועיפומ

 ילוא) הרורב הרוצב
 - ידמ הרורב וליפא
 לש עול םעפ םתיאר
 ,?םכילא ןווכמ קנט
 הפמב םינייעמשכו
 תודוקנו היפרגופוטה תא רוריבב םיאור
 הגיגח רוציקב .תיתימא הפמב ומכ ןויצה
 ,םהינימל תויצלומיסה יבהואל םייניעל
 םיבכרומה םיקנטו םיסוטמ לובסל וצלאנש
 .תועלצ עבראמ

 הדימב חתופמ וניא ומצע לילצה
 רבכ המכ ...ינש דצמ ךא דחא דצמ תקפסמ

 קחשמ לש לילצב עיקשהל רשפא
 ,םש תוצצופתה ,הפ ץוציפ - היצלומיס
 - קנטה דקפממ םירבסהו תואירק המכ
 רשפא יא ,טלחהב המיאתמ הקיסומ)

 ברק הדשל רתוי םיאתתש הקיסומ אוצמל
 ומכ תואירק - םיקחשמה יחתפמל העצה)

 ישבוחל הדלב" תניגנמ וא "ונדיב לתוכה"
 .(..ומיאתי

 אל ילואש קחשמב רבודמ לכה ךסב

 תוברק יקחשמ םיבהואש "םיזיוו* ןיינעי
 בהואש ימ לבא ,ללחב תואקתפרה וא
 (הלאכ הברה שיו) היגטרטסאו תויצלומיס
 יושע ,דחוימ היצלומיס קחשמ הפ אצמי

 .היינק הווש טלחהבו בוט

 1 תהי שיר ד

 6486082 :יוצר) הלעמו 386 :דבעמ

 הלעמו /04 :ךסמ

 יונפ 3א18 :ןורכיז |

 1א18 :חישק ןנוכב םוקמ |
 05 3.3 ,רבכע :(תונוש) הבוח
 65-אסא|ו ,הלעמו

 08 5 ,לוק סיטרכ :(תונוש) יוצר
 הלעמו

0 
 היצלומיס :קחשמ גוס

 85 -  :הקיפרג

 75 :;לילצ

 20 :ףייכ

 20 קיללפ

 יבהואל ?ריחמה תא הווש

 ...היגטרטסאו היצלומיס
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 םחלנש ירחא ,ייתוברו ייתוריבג
 ,הז1.סאפ זא ךאחש שסגאא-ב תוצלפמב
 . םיטריפ-יבמוזב האלמ היינא עיבטהו

 עיגהש יאדווב םתבשח ,41.0את5 2-ב
 םפטש באק 648אמצ שלבהש ןמזה
 םתקחצה .תונורכיז בותכיו ותיבב בשייתי
 ןקזה םכ-ו ,םיעשרל החונמ ןיא .יתוא
 רחא שפחל וקסיסנרפ ןאסב ודרשממ ארקנ
 .ירותסמ חרואב םלענש םימוליצ תווצ

 אוה ג1.0א5 זא דחתפ אאא 3
 ,41.0א5 לש היגולירטב ןורחאה קחשמה
 ,העיתפמ גוז תב םע ₪ע ונרוביג עיפומ ובו
 ,ןושארה קחשמה תרוביג רשאמ תרחא אל
 איה םעפה .תאוומצ תהאדשססע
 .הרצב הרוחבכ יביספ רתוי דיקפת תחקול
 דימת איה ,ןושארה קחשמהמ רכוזש ימל
 .דווילוהב םש תלעב תינקחש תויהל המלח
 החילצה ,האלפומה ריעל העסנש ירחאו

 .ןוברעמב םיטירסת תרענ דיקפתב תוכזל
 הנטק םיאפר ריע היה םוליצה רתא

 .הערה חתפית השעמל הנממ ,רבדמב

5 

 .םיאפר תוחורב אלמ - הז לא חוכש םוקמ |
 וטפפסוהה אוה ים עשרה

 רסח שיא ,(ידוהי אל אוה ,אל) פדסאמ

 "לש תורבק תיב לליח רשא ,םימחר
 ושופיחב 6 םדוק הנש 50 םינאידניא
 ,גרהנ םיצוציפה דחא ךלהמב .בהז רחא
 יאמצ םיבמוזכ םירזוח וידידיו 1אס תעכו
 וזל דואמ המודכ תיארנ המיזמה םא .םקנ

 ליצהל ךירצ היה םפ וב 41.0%אפ 2-ב
 רבדה ,(םיבמוז םיטאריפ ידימ הנטק הדלי
 רחא וניא 1םפ 5105 עשופה ,ירקמ וניא
 ,םז 72 טד 16 777 לש הנב רשאמ
 קחשמב כ דימשה התוא הערה הפשכמה
 תוביס ןומה ול שיש אלפ אל .41.0₪%ם 2
 ןאכ דע ,םפושמה ונשלב תא אונשל
 .הקתפרהה הליחתמ ןאכמו תוליכדר

 תנכוסמה איה וז השדח הקתפרה
 ךרטצי ,ינלטקה קחשמה ךלהמב .רתויב
 וליפא - םיבר הרובג ישעמ תושעל םע
 יא טעמכ .הגאד לא ךא ,וייח תא בירקהל
 םסק טעמו ,בוט שיא חצנל רשפא
 וליפא - םייחל ותוא ריזחי ינאידניא
 .(תיבב הז תא וסנת לא קר) המופ תרוצב

 ריכזמ 41.0א₪ 3 ,תילאוזיו הניחבמ
 יו ו

 עקר לע תוידמימ תלת תויומדב שומישב
 ו יי

 ]קי ב יו
 לשמל ךכ ,תונוש תויווזמ תוארל רשפא
 תא האור התא רדחה לש תחא הניפב

 רדחה לש ינש הצקבו ,םינפלמ רוביגה
 השקש תורמל .הלעמלמ וילע ףיקשמ התא

 ו ים
 קרש ,הדיחפמו תדחוימ הריווא קחשמל

 :.ול הפיסומ
 ןויערה תא וחקל 410% 2 קחשמב

 ו -
 ו

 חרכהב אלו תוברק לע אוה לודגה שגד
 ו יזג> 6
 יו

 ו ג

 0 ךבל ףסונב 6 המ |
₪ 6 0 | 

 הקיצה דואמש קחשמב תרחא הדיח שי
 םידמועה םיקשנ המכ שי 5ע-ל .יל
 הבורו חדקא ,דייצ הבור םיללוכה ותושרל
 רשאכ השוע התאש ןושאר רבד .רטס'צניוו
 ותוא ןועטל אוה ,שדח קשנ אצומ התא
 תא לסחל ידכב המיאתמה תשומחתב
 יי ,ליגרכ לכה 8 דע .הביבסב םיבמוזה

 תרזעב קר לסחל ןתינ ה התוא תחא תומד שי - התא םא .םיצפח
 רטס'צניוו .הבורמ םירוי ּותוא ,בהז רודכ ו ל עיפומ דיי

 תא איצוהל ןתינ אלש .ללגבו ו וו ל"

 ו ג
 ,הלאמש זז התא .דמוע התא וב םוקמהמ
 םלועה .אל ןיידע .הנימי זז התא .םולכ אל
 דע ץפחה תא לבקת אל לבא ,ךפהתי
 עיפוהל בייח הב הדוקנב קוידב דומעתש
 ףדורש יבמוז הז לכל ףיסות וישכע .ץפחה
 התא ול ידיחיה רבדה אוה ץפחהו ,ךירחא
 הזכ הרקמב .ותוא דימשהל ידכ קוקז
 םוקמב ךמצע תא םקמל ןמז ךל ןיא טושפ
 תולעל הלוכי היינש לכש ינפמ ,קיודמה
 תא ךפוה רבדה .תואירב תודוקנ ןומהב ךל
 שי דחא רדחב .הקדצה אלל השקל קחשמה
 ךתוא גורהל הסנמה שאר רסח יבמוז
 לעמ ךב טיבמ ושארשכ ,ויפורגאב
 קורזל שי ,רורב יד אוה ןויערה .ןחלושה
 השקש קר אל .הפצרב רוח ךרד ושאר תא
 בייח התאש אלא ,שארה תא תחקל דואמ
 עוגפל תנמ לע קיודמב ךמצע תא םקמל
 .םעז ררועמ שממ םירבד לש הזכ גוס .רוחב
 יב יי | יו כ |
 ךשמב םימעפ המכ תרזוחש היעב יהוז ךא
 .קחשמה

 תא דבאמ טושפ התא ,הבורהמ םירודכה
 רורב .אל ..ןכ יינפל וב יטהש םירודפה לב יב

 .תודבוע םע חכוותת ךל ,םימלענ םה אל לא .אצמנה .- .תנחבהש דיגנ ב -ה
 ה גול .קקדזתש רךל ירורבו ב . 3

 '  .ןחלושל ברקתמ התא ,קחשמב והשלכ
 שי לבא ,חונ אל תצק תויהל לוכי הז |
 המוק התואבש איה היעבה .םירחא -

 בהזה רודכ םע שיאה לש אל ץפחה לבא ,ץפחה לומ רשי דמועו
 | ומכ שפחמו דמוע התא .עיפומ

 - הנשי ב
 ...ב הב םירויש ירחא חותפל ג התואש
 תדביא בושש ךכ .רטס/צניוו הבור - ןוכנ-
 תא חותפל לוכי אל התא ,תשומחתה תא
 ב לגוסמ ךניאו ,תלדה
 התא ..קחשמב םדקתהל ידכ ךל םישורדה
 | .ךתמשאב אלו עוקת

 םוש ןיא ,בהז רודכ אצומ התא רשאכ
 הבור רובע רודכ והזש ךל ריבסתש הביס
 ג כ מ ו יי
 תנעטנה) תשומחתב ותוא ןועטל בייח
 תייה דציכו .(יטנוולרה קשנב תיטמוטוא
 ,הבור תרזעב םיחתופ תלדש תעדל ךירצ
 תוחתפנ תורחאה תותלדה לכ רשאכ
 לש ןועגישה הארנכ הז ?תורחא םיכרדב
 .םידרטימ הלא יתעדל לבא ,םיבתוכה

 תא םילקלקמ הלאכ םידרטימש לבח
 ףוס תויהל היה לוכי תרחא ךרדבש המ
 ,ג1. סאפ 1א 48% לש היגולירטל םלוה
 היעבה תאש ןיבמ התא רשאכ דחוימב
 םיצפח תליטנו שומישב ישוקה - תיזכרמה
 .תולקב שארמ עונמל היה ןתינ -

 קחשמה - דיגהל המ ןיא לכה תורמל
 קחשמ אוה ג1.סאפ זא דחמ כתא 3

 א ת008 4155 תרבח .דואמ בוט תמאב
 לע ,רתויב ההובגה המרל ואיבהל התסינ
 םע 41.0א5 1 לש תויקחשמה בוליש ידי
 רתוי קפס אלל אוה .41.0א₪ 2 לש לדוגה
 ול שי .ג10א זא דצמ 48% 2-מ בוט
 הריווא רתוי ,קמוע רתוי ,רתוי בוט רופיס
 תא ךא .הבוט רתוי הברה הקיפרגהו

 חטשב שיש המ יפ לע טופשל שי קחשמה
 אל 41.0% 2 קחשמל .וימדוק יפ לע אלו
 שי 41.0אמ 3-לש ןמזב ,םירחתמ ויה
 | ו וצו = 5 קש = ₪6 2 קה

 הלועמה ג כצפאדעפתעפ
 יי יה

 ל לב יי של
 .וזכ

 4.0אפ זא דאע ,הרקמ לכב
 יבהוא יניעב ןח אצמי דיימ 45% 3
 הנורחאה םעפה יהוז ,לכה ירחא .הרדסה
 ש לבה תא תו א רל ו לכ ז תב

 יי | 67 ו:

 וי



 קרב ינב ,ןתנ םעונ

 2 טבמוק לטרומ ₪
 :הרוצ יוניש גנוצ גנאש
 .הלעמל ,הלעמל ,הנגה :560 10% =

 המידק ,הטמל ,המידק :511₪ 2080 א

 .הובג ףורגאו
 הטיעבו ,הטמל ,הטמל :םהא\א ג *

 .הכומנ
 .הנגה ,הנגה ,הנגה :אזד גאה =

 ,המידק ,הרוחא ,הרוחא :110 א ג א0 א

 .הנגהו המידק
 ףורגאו הלעמל ,הלעמל :טקדוז ם א

 .הובג
 המידק ,הרוחא ,הטמל :אג1פמא

 .הכומנ הטיעבו
 הטיעבו הרוחא ,המידק ,הטמל :14%א =

 .הכומנ
 יתש הובג ףורגא קיזחהל :א[ם[ אז א

 .בוזעלו תוינש

 הטמל ,הרוחא ,הרוחא :1סאא]ז 605 =

 .ךומנ ףורגאו
 ותואבו הנגה קיזחהל :תגד 41 זדצ =

 הלעמל ,הטמל ,הלעמל ץוחלל ןמז

 לא דומצ תויהל ךילע) הובג הטיעבו

 .(ביריה

 :זזח אגא6ס
 ,הרוחא ,המידק ,הטמל :ת\ד 1 דצ א

 תויהל ךילע) הובג הטיעבו הרוחא

 .(ביריה לא דומצ

 :אזד אג

 הובג הטיעב קיזחהל :תד 1 .ךדצ א

 ,המידק ,המידק ץוחלל ןמז ותואבו

 ךילע) הובג ףורגאו המידק ,הטמל

 .(ביריה לא דומצ תויהל

 אא[ (5

 ,המידק ,הטמל ,הטמל := ד 1.דצ א

 תויהל ךילע) ךומנ ףורגאו המידק

 .(ביריה לא דומצ

 :זגא

 ךומנ ףורגא קיזחהל :ת7 41 ךצ

 ,המידק ,המידק לע ץוחלל ןמז ותואבו

 .(ביריה לא דומצ תויהל ךילע) המידק

 :א לז ,זאז

 המידק ,הרוחא ,המידק :תג ד 1 ךצ *

 לא דומצ תויהל ךילע) ךומנ ףורגאו

 (ביריה
 ,הטמל ,המידק ,הרוחא :ה 48 \ א

 תויהל ךילע) ךומנ ףורגאו המידק

 .(ביריה לא דומצ

 0%- [14כ

))\%1 2 ₪ 

 בבותסה ,ןושארה ךסמב התא רשאכ א

 אצמת ףוסבו ןורדסמב ךל ,הרוחא

 .ילמשח רוסמ

 ביבא-לת ,ץרווש ןתמ

 א אפקסאז צ6000א ₪

 .דחי שיש תונחתה לכ תא רבחל יאדכ =*
 ראוד לבקת ראודה לש הנחתה :רמולכ

 היהת םא ,ליגרהמ רתוי קוחר םוקממ

 רבוחמש הפועתה הדשל תרבוחמ

 .תבכר תנחתל

 ךירצ הפועת הדש םינוב רשאכ

 ידכ תוצבשמ 6%א6 לש םוקמ רומשל

 הדש תונבל רשפא היהי דיתעבש

 םוקמ רומשל יאדכ) לודג הפועת

 ..תבכר יספ תרזעב

 המורת ידי לע םג רשפא ריע ביחרהל *

 תפסוהו ןונכת ידי לע םגו ףסכ לש

 יתש תא בלשל ןתינ) םישיבכ

 ..תוטישה
 ,םיצע םע תובוחר שי ריעב רשאכ *

 זא יכ ריעה חותיפל ףסכ םורתל רוסא

 םיחרוב םישנאהו םיסרהנ םיצעה

 .ריעהמ
 ריעהש דע םילספ תונבל יאדכ אל

 רפסמ תא דירומ רבדה ,הלודג קיפסמ

 .םיבשותה
 גואדל יאדכ קנב הנוב התא רשאכ =*

 וז םא םג) תבכר תנחת ודיל היהתש

 ..השדח הנחת
 ךופהל לאיצנטופ שי ריעל רשאכ א

 םע תבכר תנחת תונבל יאדכ ,הלודגל

 .םיליבקמ םיספ 4
 ךירצ לודג הפועת הדש םילבקמשכ =*

 ינפל םימייקה תודשה לכ תא ךופהל

 םילודג םיסוטמ םהילא םיחלושש

 .דרוקנוקהו גניובה ,ובמ'גה תמגודכ

 םיסוטמ לש שדח םגד םילבקמ רשאכ *

 םיסוטמה לכ תא ףילחהל יאדכ אל

 הלוע תונימאה תדימש דע ,הז םגדל

 יבגל םג הנוכנ וז הצע) .80%-ל תוחפל

 קחשמ בצמב הרובעתה ילכ ראש

 (.םיבכר תוטטומתה ללוכה

 .בכר לכ לש הסנכהה תא קודבל ךירצ *

 קודבל ךירצ ,חיוורמ וניא בכרה םא

 בכרהו ,היעב ןיא םא) היעבה יהמ

 .(ותוא רוכמל ךירצ אל יאדכ

 תא בשחמה לש םירחתמל סורהל ןתינ -*

 תונחתל םיליבומש םישיבכה

 ספ תונבל ךירצ :םהלש תויאשמה

 .ותוא סורהל זאו שיבכל יכנא תבכר

 שדח שיבכ הנובו םכח הרחתמה םא)

 ןוויכב תבכר ספ דוע תונבל םיחרכומ

 (.הנב ותואש שדחה שיבכה

 לש רוציי תיב םישל יאדכ אל *

 ,תונחתה תחא דיל תובכר וא תוינוכמ

 וילא עיגהל ןתינש םוקמב ,ךרדב אלא

 רשפא ךורא לולסמ שי םא) .ןוויכ לכמ

 לש ינשה הצקב רוציי תיב ףיסוהל

 (.לולסמה

 םילוכי ,תויאשמו סובוטוא תונחתב

 וב תויאשמ/םיסובוטוא ינש קר תויהל

 לש קקפ רצוויי אלש ידכ ןכל ,תינמז

 םיסובוטואה תא תונבל ךירצ תוינוכמ

 תא ,תחא תחא רודה תויאשמ וא

 חולשל ךירצ תורחאה תויאשמה

 .תוגוזב
 .תוינוכממ תויחוור רתוי תובכר

 ,םירע המכ ול ביבסמש םגא שי םא

 לש ופוחל תונחתה תא תונבל יאדכ

 רשאכ) תולודג ויהי םירעהשכו םגאה

 שי ,(ראוד הברהו םישנא הברה שי

 לש בבס תושעלו םילמנ תונבל

 םוקמ ןיב ורשקיש ראוד תוינוא

 תונבל רשפא לודג םגאה םא .םוקמל

 ךכו) םישיבכ וילא רבחלו עצמאב יא

 ךלש ןונכתה םא .(םירעה תא ביחרהל

 ונהיי םגאה יפוחלש תונחתה זא ןוכנ

 .יאה לע םירגש םיבשותהמ

 % א

 טטשפלוו ןרוא

 אוצ51 ₪

 רפס שי עיגהל רשפא וילא יא לכל

 אוה המ םיניבמ םאש ,היירפסב

 יאל עיגהל דואמ לק "דיגהל ןווכתמ"

 ןורתפל םיזמר לבקל רשפאו ,הזה

 .יא ותואב תודיחה

 דיל ןתיבבש הדיחה תא רותפל ידכ א

 ילגלגו תוידיה תדיח) ישארה יאה

 דוקה עוציבב חילצהל ידכו ,(םיינישה

 תוידיהמ תחא ךושמל וסנ ,(2,2,1)

 המ ןמז ירחא ,בוזעל ילבמ תונטקה

 תא קיזחהל קוידב ןמז המכ ועדת
 .תידיה

 תא ליעפהל ךילע למשחה רדחב א

 רפסמה םא .1,2,3,5,6,9,10 םירותפכה

 ךירצ ,הנתשמ אל ינמיה ןועשב

 רדחה ןיב ףוחה דילש םיל ברקתהל

 ,םידומע ינש לע ספטל ,תיללחהו

 .גתמה תא זיזהל םהמ דחא לכבו

 היוצחה הניפסה תא וב שיש יאב *

 ידכ תוחור תנשוש ךירצ ,םיינשל
 ןוויכ דילש רותפכה לע ץוחלל
 ףדהמ יצח קיתעהלו ,ברעמ-םורד
 .עורקה

 שי (םיינישה ילגלג) תונוכמה ץראב *
 ,םירדחה ינשמ דחא לכב ידוס רבעמ
 תאו ידוסה רדחה תא אוצמל ךירצ
 אוה רבעמה ינמיה רדחב :ובש ףדה
 ףדהו ,לודגה אסיכל רוטלומיסה ןיב
 .תיננוכב ןותחתה ףדמה לע אצמנ
 דיל אצמנ רבעמה ילאמשה רדחב
 רויצה לש הנותחתה תילאמשה הניפה
 אצמנ ףדה ,אסיכל ןימימ לודגה
 .רדחה לש הקוחרה תילאמשה הניפב

 רדחב רוטלומיסה תא תוסנל ךירצ =*
 לכ לש םילילצה תא רוכזלו ינמיה
 ,תולעל ,תילעמל תכלל ךכ רחא .ןוויכ
 דיימו יעצמאה רותפכה לע ץוחלל
 תוידיה תא זיזהלו רוזחל זאו ,תאצל
 ןווכלו ,רוטלומיסב ומכ תילעמה לעמ

 .םילילצה יפל חרזמלו ןופצל ותוא
 תא תוצחל ,הצוחה תאצל םכילע
 תמישר תא ורכזתש בושחו ,רשגה
 .םידוקה

 ואצ ,םורד ןוויכל רצבמה תא ןווכל שי =*
 = וצחלו ,ץוחבש הרקבה חול תא ונשו
 .םודאה רותפכה לע

 תילעמב םילועש רחאל םיצעה ץראב =*

 .םינתיב ינש שי ,תוגרדמה דילש

 ךירצש עורק ףד יצח שי םהמ דחאב
 יאהמ ףדה יצחל םיאתמ אוהו קיתעהל
 םילבקמ דחיב םהינשב ,הניפסה םע
 יאב עצבל ךירצ ןתואש תוארוה
 םייאה לכ תא םירמוגש ירחא ישארה
 .םירחאה

 וא) תינורקל םיסנכנשכ תולוקה ץראב א
 םעפ לכ ,בהז עבצב (הזל וארקתש ךיא
 הזה לילצה .לילצ ועמשת ורצעתש
 עוסנל ןאל רמוא
 ףוריצ וא ,(ברעמ/חרזמ/םורד/ןופצ)
 דחא םילמסמש םילילצ ינש לש
 בל ומישת םא .םייעצמאה םינוויכהמ

 השק ךכ לכ היהי אל הז ,הלחתהב
 | .ךכ רחא
 היירפסב חאל םיסנכנש ירחא
 םיפדב ושמתשת לא ,התוא םיבבוסמו
 .ותומת תאז ושעת םא !!םש ואצמתש

 ינומלא בתוכ

 הגשש 3 ₪
 עבוכ תרוצב הליספ חקית םא =*

 קחשמה תא ןועטל לכות ,רומשתו

 .בוש הליספ התוא תא תחקלו שדחמ
 ,םימעפ רופס ןיא ךכ תושעל לכות
 .ולעי ךלש תוליספה םעפ לכב

 יטילאיר לאוטריול םיפיט

 טטשפלוו ןרוא

 םירוטאידלגה ברק ₪
 םא רתוי הברה קחשמב חילצהל רשפא =*

 .ףועל םוקמב עקרקה לע םיראשנ
 ךלש הייארה הדשב םא !בל םיש *

 תנייצמ איה ,תינועבצ תנווכ העיפומ
 .ביואה לש ומוקימ תא

 תא קזחה ,תשומחתב לבגומ ךניא =
 ילוא ךכ ,דימת ץוחל יריה רותפכ

 .הרקמב ביריב עגפת
 הייארה הדשב תוערפה תועיפומ םא =

 בבותסה ,ןגמה לש חוכה דרוי וא/ו

 תא אוצמל הסנו םינוויכה לכל דיימ

 סוט ,ריוואב התא םא .ךילע הרויש ימ

 תחנ עגפת אלשכו תוניפה תחאל רהמ

 .ךילע הרויש ימ תא אצמו דיימ

 "רייראה" רוטלומיס
 יכ ,זכרמהמ טבמה תא זיזהל יאדכ אל

 םש תאצמנ ביואה יסוטמל תנווכה

 .הצוחה טבממ רתוי הבושח איהו
 ךינפל ידמ רתוי ביואה סוטמ םא *

 לא .תרעצמה תא חותפל ןבומכ ךילע
 םא רשפאש המכ התוא רוגסל ססהת

 .ינשה סוטמה תא רובעל ליחתמ התא

 .ובנזל דומצ דימת ראשיה

 תא ךושמ םיסוטמה תאשונל השיגב =

% ₪ 

 ּנ ' ישי" וישי יו וישי ין ויקי ןויכשו| וישנה |

 רתויש המכ ךילא תרעצמה טומ
 .הארמ םודאה ץחהש ןאל סוט דימתו

 ינולפ בתוכ

 שש[ אפ[ ₪1א 3-תכ ₪

 רפסמ ולעי 1+1.+\%1 לע הציחל ידי לע <

 .םומיסקמל חוכהו קשנה ,תויריה
 תא לסחל ךילע - 1 בלש םת-ב *

 התא רשאכ ,םילייחה ינשו רטושה

 ךל וכחי םה תינמיה תלדה תא חתופ

 תא חתפ םתוא תלסיחש ירחא .םש

 רשנה תנומת לע ץחל ,תינמיה תלדה

 .תורצוא לש םלש ןסחמ לבקתו

 1 הירוטסיהרפ ₪

 1,2,3,4 םישקמה לע הציחל ידי לע *

 .עובק ןגמ לבקת

 2 הירוטסיהרפ

 .6308 :אוה 2 בלשל דוקה

 1 יסרפה ךיסנה

 םיבתוכ קחשמה תא םילעמש ינפל

 .קחזאשמ אוסם
* ₪ > ₪ 

 .חוכה תאלעה - 507 +7 *

 תומוקממ ףועל ןתינ - 54177 + א =*

 .םיהובג
 .לופכ ךסמ - 517 +1 <
 .ךשוח - 5117 + ₪ =
 .םיבלש תרבעה - 5177 + 1 *

 .ןידע דעצ - 5117 + ןימי וא לאמש *
 .האיצי - 76, +0 * 

 לש שדחמ הלחתה - 78 +%8 -*

 .קחשמה
 לש שדחמ הלחתה - 6781. + 4 *

 .בלשה
 .קיטסיו'ג תלעפה - 618; +] *
 .תדלקמה תלעפה - דח + =
 .קחשמה תסרג - 780 +ץ =*
 .ןמז תפסוה + ,ןמז תדרוה - *

 2 יסרפה ךיסנה ₪

 םינבאה לכ לע קופדל ךירצ 2 בלשב =*

 תלוגלוג ,שחנב) תנמוסמה ןבאהמ ץוח
 .תידוס הרעמ תחתפנ זא ,(שמש וא
 .םיבלש רבעמ - 411 + א

 .האיצי - 17 +0 =
 .שדחמ קחשמה תלחתה - 17 +8 =
 .לוקה תרבגה וא תכמנה - 417 +5 =*

 .קחשמה תרימש - 417 +6 =*
 .קחשמה תנעטה - 41.1 +1 *

 615 אכ
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 לכ היה הארמה םא
 קחשמ ךירצש המ
 קחשמה ,בוט המחול
 ק155 7 חפש

 םיקחשמה ךלמ תויהל לוכי היה 58
 יד קחשמה .תובוט םינש המכ ךשמל
 קחשמ אצמת אלש חינהל ריבסו ,טושפ
 לחה ,םוקמ םושב ונממ הפי תוכמ
 םימחולה לש םפוג יטירפבו היצמינאב
 ,םיעקרב הלכו ,םמצע םייטובורה
 ינא .תובחרומ החיתפו םייניב תוניצסבו
 ,ותמרב וילא ברקתמש והשמ ריכמ אל
 ."םייניעה תא ףוטשל" טושפ

 תכלל אל המל ,בוט םיארנ רבכ םא זא
 אל זז ₪185 0 דצמ ₪001 ?ףוסה דע
 תורמל ,הארנ אוהש יפכמ בוט תוחפ
 שממ קחשמה .תמכחותמה הקיפרגה
 ,המיחלב ןשקא לש השוחת ריבעהל חילצמ
 השיש ךרד ךכרד תא סלפמ התאש ןמזב
 קחשמהש םושמ תאז) םייטובור םיבירי
 .(רהמ קיפסמ ביגמ

 ,ךכל ףסונב
 היצנגילטניאה
 לש תיתוכאלמה
 תמרוג קחשמה
 בשחמה יביריל
 | קר אל תויהל ךלש
 תוגוכת ילעב
 םג אלא ,תודחוימ

 םיטובורה ,תורחא םילמב .ךתוא דומלל
 ךישמת םא ךתוא וקרפי רתוי םימכחה
 .ליגרת ותואב םעפ לכ שמתשהל

 יאדכ ,וטילחתש ינפל ?חיטבמ עמשנ
 טס ןה תועונתה .תועונתה תא וריכתש

 םיפורגא ,תוהובג תוטיעב לש ליגר

 סולפ ,האלה ךכו תשלושמ הכמ ,םיכומנ
 רובע םידחוימ םיכלהמ לש לילד יד רחבמ

 ,תמאה תא רמול םא ,םה הלא .טובור לכ
 יכלהמ .דחוימב םיירוקמ םיכלהמ םניא
 לש םיקרח יפלהמו תופמבה

 לבא .תרתוכה תלוג םה

 םירבדה דחא םצעב איה תוסמנהש וליפא

 ,המחול יקחשמב ועיפוהש רתויב םישידחה
 הניא איה םירחא םישדח םירבד הברה ומכ
 בוט .רבעב הב תלקתנ םא דחוימב הביהרמ

 רוזחנ ואוב ,היפוסוליפה םע קיפסמ זא
 .קחשמל

 תוחפ רבכ םישענ םירבדה ןאכמ
 ,ףורגיא ברק היה הז םא .םיביהלמ
 תא אצומ היה ,א15מ (00ת ד 5%

 : .םיבוביס השולש ךות םישרקה לע ומצע
 קר אלש הלגמ התא ןושארה בוביסב
 ,םימיהדמ םניא םידחוימה םיכלהמהש
 ביריה לעמ ץופקל תלוכי ךל ןיא םגש אלא
 578587-ב תושעל ןתינש יפכ
 וא אוסאד הז, א0א1847 -ב ,תסחדמה

 .ומשל יואר המחול קחשמ לכב
 ןיבהל ליחתמ התא ינשה בוביסב

 ןאכ חטבומ .המיחל תריווא ןיא קחשמבש

 קחשמ הפיא לבא ,תומילא אלל קחשמ
 יקחשמב הרטמה לכש חוטב ?המיחלה
 .הז רחא הזב ךיבירי תא סומרל איה המיחל

 הביסהמ תעבונ ,קחשמב היעבה ,וארת
 קר) םד ןאכ ןיא .םיטובור םימחלנ ןאכש
 עגר .רבד ותוא אל טושפ הז .(לזרב תוכיתח
 אלש ידיצמ ,ןוכנ אל יתוא וניבת לא ,דחא
 ,וניניב לבא ,םלועב תומחלמ דוע ויהי
 םירבדל המיחל קחשממ םיפצמ םישנא
 קחשמב ומכ תוחפל םיעזעזמ
 ₪158 ימעטל .אוסתדהז, אסאומהד
 ןסורמ טושפ אוה ,סת דצמ 5%
 .ידמ

 ?ישילשה בוביסב םישרקה םַע המו
 תדלקמ .תעגיימ הטילש תכרעמ יהוז
 קחשל ידמל לברוסמ יעצמא איה בשחמה
 דחוימב - תוברק לש םיסקלפר יקחשמ
 טעמכש ,םינקחש ינשב רבודמ רשאכ
 םהל שי םא אלא ,קחשל םילוכי םניאו
 רפוס תדלקמ וא ₪.1. לש ומכ תועבצא
 לבא קחשמה תמשא הנניא יהוז .הכורא
 רסוח וא) קיטסיו'גב הכימתה תמשא יהוז
 רכומ קיטסיו'ג לכ אל .(וב הכימתה
 קיטסיו'ג רבחמ התאש ירחאו קחשמל
 תורשפא ןיאו טעמכ ,בוט ביגמש

 םיכלהמב שמתשהל
 ...םידחוימ

 חלמ תורזל ידכב ,בגא | 0 |
 הקיסומה ,םיעצפה לע
 עצמאב המ םושמ תרמגנ
 ל"ותבתהרבחה ,ברקה

 ףסונ ןוטילקת החיטבמ :
 םיקתועב היעבה ןורתפל

 וו

 .קחשמהמ יתמשרתה אל ינא .םינושארה

 ועיקשהש ףסכהו ץמאמה בורש חוטב
 טרס רוצייל וכלה ,הז קחשמ חותיפב
 ימ ,איה הלאשה .םייניבה יעטקו החיתפה
 ףסכהו ןמזה ותוא ירה ?םתוא ךירצ םצעב
 םיקלחב םיעקשומ תויהל ויה םילוכי
 רפשל ידכב לכה לעמו ,קחשמה לש םירחא
 רקיעב גואדל םוקמב תויקחשמה תא
 .בוט הארמל

 ₪155 0 דצמ 8088078 ,לכה ירחא
 רתויב הפיה המיחלה קחשמ יאדווב אוה
 קחשמב רבודמש םשור השוע .26-ב

 דחוימב םישרמ אל לבא ,ןיינעמ תוברו
 קחשמ הצור התא םא זא .המיחלה תניחבמ
 ץור - ימלוע םש לעבו רתויב שידח
 .תויונחל
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 דוד סלדיא :תאמ

 קחשמ לכל דציכ בל תמש םאה

 ?עקר רופיס ותוא שי םויכ הקתפרה

 ןקחש ינא םא ,עדוי אל ינא םימעפל

 וזיאב וא הטסלס ,זפוט ,לטסירקב

 רבודמ דימת טעמכ .תרחא הלבונלט
 ו יי

 טרסב ומכ ליחתמ הז .עשר טילש דגנ
 אוהש בשוח וא) םותי אוה רוביגה ,יקרוט

 ךכל עדומ וניא קחשמה תליחתבו ,(םותי

 ללחהמ שלופ ,לא ,םסוק ,ליצא היה ויבאש

 ,םותי אל אוה םא וליפאו .רחא חלצומ וא
 דמימל ותוא ריבעהל וחילצה והשכיא זא

 ופיסות .םייעבט-לע תוחוכ ול שי וב ,רחא

 םוסק ץפח ,הרצב הרוחב לש תפסות הזל

 ואצתו ,םד תמקנ לש םיוסמ גוס וא דחוימ
 םיפי"ב בוט קרפ שייבת אלש המיזמ םע

 ."םיצימאהו
 ו 600 כ

 רוביגה .םירכומ םיביטומה ךא ,הנוש תצק

 הריט לש שרויה אוהש הלגמה םותי אוה

 הברמל"ש ליעגמ עשופ שיו ,תמיוסמ

7 - 

 תורמל .ונרוביג לש ויבא תומל םרג "אלפה

 .באה תומ תמקנ הניא קחשמה תרטמ ,תאז

 השעת אל ךא ,עשרה שיאה תא גורהל ןתינ

 - תאז השעתו הדימב הבוט םוש ךמצעל

 .תמכ רשאמ יחכ רתוי ךל בושח אוה
 יטסימ קמעב םקומ כא 00% ₪

 .תוקיחצמו תורזומ תוצלפמב סלכואמה

 ותיחשה רשא םיקרוא קמעל ושלפ רבעב

 הרצונ םללגבו ,םכרדב היהש רבד לכ

 רוקמב .הנכסב םחליהל התרטמש הצעומ

 - םינוקרד יריבא 16 תללוכ הצעומה

 םינוקרדה ידי לע ורחבנ רשא םישנו םירבג

 היה םיריבאה דחא רשאכ .םהיבכור תויהל

 ו

 ומצעל רחוב היה ןוקרדה ,שרופ וא גרהנ
 לע רומשל ידכב ,ריבאה תחפשממ ףתוש

 .יתחפשמה סוחייה לעו הצעומה תומלש
 ,םיקרואה תא וחצינ םינוקרדה יריבא

 ולחה םה תובוט יכה תוחפשמב ומכו
 | מ

 ןיב הרצונ הלא תובירממ תחא .םהיניב

 ו ו 0 )מ
 ןיבל ;תוניחבה לכמ
 הפיאמ ג ג05א צסא סזגאסאסצ
 ךלהמב .(?הלאה תומשה תא םיאצומ םה

 תוביסמ תמ 41.מא-ש םילגמ קחשמה

 שי כ118%0%0%-לש ודשח םיבר ,תורזומ

 חיכוהל היה ןתינ אל ,תאז תורמל .ךכב די
 .הצעומב ראשנ אוהו תאז

 41.08% לש תונורחאה תורטמה תחא

 תיב לש ומויק תא חיטבהל התיה
 תא רסמ א1[.םא .טסא שהו אפספ
 םוקמה ירכיאמ דחא ידיל קוניתה ונב
 ושרויש שרדו ,(הלבונלט אל וא הלבונלט)

 רסמית זא ,תורגבתהה ליג דע וילע עדי אל
 .ש ג .םםאאספ תריט שרויה ידיל

 רשאכ ליחתמ קחשמה ,הרקמבו
 עיגמ אסתאמח ץסא טשהז 1 תאפספ
 אובל ךכ םתס לוכי אל אוה ,לבא .18 ליגל

 תשרל ידכב .ומצעל הריטה תא שורדלו

 אוה ,םינוקרדה ריבאכ ויבא לש ומוקמ תא
 המישמ אל וז .הצעומב העבצה רובעל בייח
 ןוקרד תא אוצמל וילע םדוקש ינפמ הלק
 ,ויבא תומ רחאל םלענש) החפשמה
 ,ולש שדחה בכורכ ולבקל ותוא ענכשל
 תוכזלו ויבא לש ןוירשה תא אוצמל
 .הצעומל סנכיהל ידכב תולוק קיפסמב

 םינוש םיעזגמ םיאב םינוקרד יריבא
 המכ .תינוציק הרוצב הנתשמ םחור גזמו

 עצביש ירחא ונרוביג רובע ועיבצי םהמ
 וב וכמתי םירחא ;םליבשב תומישמ
 ול ונתי םירחאו ;םימחרו דובכב גהנתישכ

 .םעורז תחנמ םעטיש ירחא קר םלוק תא

 וא :תויפוס תואצות יתש שי קחשמל
 יי ו

 לכב .קחשמה ךלהמב רוביגה תוגהנתהב
 ב 2 |

 םילוכי אל םהש ינפמ - 18א0%א0% תא

 .םיתמ םה רשאכ ךרובע עיבצהל
 שבול קחשמה .המישמה שרוש והז זא

 ,תודיח םע תורשוקמ תומישמ לש הרוצ
 .ןתיא דדומתהל רחבת ךרד וזיאב יולתו

+ 
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 .חוכ וא חומ - תיסאלקה המלידל םיעיגמ

 ךרטצת חוכב שמתשהל רחבת םא םנ
 רחבתו הדימב ,ךפיהלו תודיח המכ רותפל

| 
 ,ךייח לע םחליהל

 תרבח לש םימדוקה םיקחשמב ומכ
 קחשמה ,(פזנאפ ,אומסה 6 חס

 .דואמ בוט הארנ סאסא

 הביסה הארנכ וזו ,הלועמ תיפרגה תוכיאה

 קחשמה .דבלב 62 לע אוה קחשמהש
 או!צ51 קחשמל ךשמה אוה וליאכ הארנ
 תומוקמהמ קלח .(םימדוק םיזיוו האר)

 ןומהב תצבושמ תוליעפהו םימיהדמ שממ
 לכב שלח דצ שי לבא .םיפי םייניב יעטק

 יי ]ו כ 60 0
 008%[ ומכ קלח זז אל אוה לבא ינושאר

 ןונגפב בהבהמ קחשמ אוה הז םוקמב -
 .םצמ 0 ₪101 סת יקחשמ

 לבגומ קחשמה ,רבד לש ומוכיסב
 ,קחשמה תנוכמ לש היתולבגמל םאתהב
 .םימעפל ןבצעמ תויהל לוכי אוה ןכלו
 ירוקב תשמתשמ תודיחה תחא ,המגודל

 ו
 ביבסמ תכלל תורשפא ןיאו ,ברח ידי לע

 ןיאו דחא רבעמל תלבגומ הזוזתהש ינפמ

 תועצמאב קר אלא ,הנממ תדרל היצפוא
 1 . הו ₪ = . .

 1 7 שש ב ך,- = \ ָ "0 הייה כול 7

 4 ₪ דחה 1 7 ז ] ו ו וי הו יו 1 . '
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 ,קדנופ לעב רובע הלודג המישמ עוציב

 שאה רודכ םסק תא ךתוא דמלי רשא

 עמשנ לכה .םירוקה תפירשל םורגיש
 התא קחשמה ךלהמב ךא ,ריינה לע טושפ
 וללה םיבולעה םירוקל ביבסמש הלגמ
 .םיקורי תודש םיערתשמ

 סנכנ התא קחשמה לש רחא קלחב
 .םיקורי םינודש לש תוירטפמ יושע רפכל

 ,הלאכ םיתב ינשל סנכיהל בייח התא
 דע רפכב בבותסהל ךילע ,תורחא םילמב
 הרוצב ןמס .םינוכנה םיתבה תא אצמתש

 ו ]ל ל 0
 תכלל לוכי ךניא םימעפל לבא ,תכלל
 םסוח אל רבד םוש םא םג םיוסמ ןוויכב

 .בזכאמ םגו ינויגה אל הז .ךתוא
 ךא ,םיעגשמ טושפ םיעקרהש ונרמא

 תועיגמ אל תורחאה תוקיפרגהמ המכ
 תוצלפמהו תויומדה בור .המר התואל
 לע תושבלומו ,בוט טלחהב תוארנ
 ןה םימעפל לבא .ךירצש יפכ הקיפרגה
 .םינשי המיא יטרסב תוצלפמ ומכ תוזז

 השיגפב ךילע תלפנתמ אל תומד םא
 ידי לע המיע חחושל ןתינ ,הנושארה
 ןמזב .רבכעה לש ינמיה רותפכה לע הציחל

 לע םהלש ףוצרפה תא לבקמ התא החישה
 1 יי יי

 תויומדהמ המכ .תויומדה תועיפומ הב
 תוארנ ןהמ המכ ,הלועמ הקיפרגב תוארנ
 תומלוצמכ תוארנ המכו תוריוצמכ
 תזוזת ןיב םואיתה .עבצב תוסוכמו
 - ללכב םייק אל לוקל םייתפשה
 ירחא הברה זוזל תוכישממ םייתפשה
 .קספנ רובידהש

 08צ0 תרבח ,לוקל עגונש המב
 5 ל גי
 אוה ,לייטמ ו/תאאפח רשאכ .םיילוק
 אלו ץצח לש רובב עסופה קנעכ עמשנ
 הוולמ הז לכ .הכרדמ לע ליגר שיאכ
 ברקתת םאו תינשער םירופיצ תרישב
 טעמשת - ןוכנ תשחינ ,הקרזמ וא רהנל

 מ ]יי
 .םיתורישל

 דע לוקה תא ךימנהל בייח התא ,ןכל
 ,תרחא תומד םע רבדל ךילע וב עטקה
 לוקה תמר תא ריבגהל יאדכ הז הרקמב
 ,בטיה בישקהל דואמ ץלמומו .שדחמ
 יבג לע טסקט לש היצפוא ןיאש םושמ
 .ךסמה

 לש הלעפהה תכרעמ ,יללכ ןפואב
 שומיש ומכ תולועפ .הער אל איה קחשמה
 תולק ןה תויומד םע תוחישו םיצפחב
 ותרוצ תא הנשמ ןוקרדה ןמס .תוטושפו
 וא ליעפהל ,םירהל המ קוידב ךל ןמסמו
 ךרד התואב .טיבהל םיוסמ ץפח הזיא לע
 עיפומ ןמסהש תויומד םע רבדל ןתינ
 ינמיה רותפכה לע הציחל ידי לע ,ןהילע
 .רבכעה לש

 קחשמה ,תרוקיבה תורמל
 ו | יי פ] 67 00 5

 ב ל
 לע עיפומו ,דואמ לודג םג אוה .הריוואב
 ףחרל תורשפא ןאכ ןיאו ,םירוטילקת ינש
 תודיחהש תורמל - תועש המכב וכרד
 תושענ ןה ,תולק יד ןה קחשמה תליחתב
 יא .קחשמב םדקתתש לככ רתוי תושק
 בוטה הקתפרהה קחשמ והזש דיגהל רשפא
 אוה לבא ,ךייח ימיב תקחישש רתויב
 השקו ,עצוממ קחשממ בוט רתוי טלחהב
 תוינכות שי 6אצ0 תרבחל .ותוא בוזעל
 ךשמה קחשמ 1995 תנש ףוסב איצוהל
 וזה תיתפרצה הרבחה םא ןכל ,הרדסב
 קחשמה תנוכמ תסרג תא רפשל חילצת
 המל היהי תמאב ,תויועטה תא לסחלו
 .תוכחל

 סמ ||



 דוד סלדיא :תאמ
 ,(1984 תנשב השעמל) םינש ינפל ,םעפ

 .אזןאס'5 00851 םשב קחשמ היה
 סהצמאדאצ תכלממב שחרתה קחשמה
 תא אוצמל - המישמ רוביגה לע ליטהו
 יקחשמ זאמ .םילודגה תורצואה תשולש
 ידי לַע םירצוימה ,א1אט'8 0051-ה
 יקחשמל וכפה ,אס מאד ג ושזז ז 5
 להק םמצעל וכשמו ,רכמ יבר הקתפרה
 לש התחלצה .שיא ןוילימ 2.5 ןב םיצירעמ
 לש הדגאל וכפה הלש אשונה לשו הרדסה
 .שממ

 אזאס'5 008871 לש ירוקמה קחשמה
 הביתכ תכרעמו ₪04 לש הקיפרגב עיפוה
 לבא ,ונימיב רתויב דודר - טסקט לש
 ךרע לעב היה אוה ,הזילעה 1984 תנשב
 .הובג

 וירחא ואבש קחשמה תועפוה לכ
 תיגולונכטה המדיקה תא םמצעב ובליש
 לש הלעפהה תכרעמו ,םימיה םתוא לש
 .םעפ לכב הלק רתויו רתוי התשענ קחשמה
 ,הרדסה לש יחכונה קחשמה
 אז[אס'8 0057: דצמ תצ 5
 תוושהל המ ןיא :םהמ הנוש וניא םחזסת
 לבא ,תולוקהו הקיפרגה תוכיא תא
 םע דחא ךסממ לעפומ ולוכ קחשמה
 .קשממ לש םומינימ

 ותוא ינסיד חסונ רישב ליחתמ לכה
 ,הלזור הכיסנה ,קחשמה תרוביג הרש
 .רצקו הפי החיתפ עטק אב ויתובקעבו
 ,/ 41.41צ108 הכלמה ,הלזור לש המיא
 דחא ףא לבא ,התב תא ןתחל הצור
 םשוגמ דחא ךיסנ :םיאתמ אל םידמעומהמ
 ,רוציקב .םמעשמ ךא דואמ ןמאנ רחא ,ידמ
 הארנ אל הז ללגבו ,תולודג תואיצמ ןיא
 רזחמב תוכזל בר יוכיס שי הלזור הכיסנלש
 תסנכומ איה עתפלש דע - הפהפי
 לש היזטנפה תכלממל תוריהמב
 ...םז.תחוד6ה

 השישל קלוחמה רופיסה אשונ והז
 הנוש רוזאב םייקתמ םהמ דחא לכ ,םיקלח
 תונוכתה תחא .ם1.כא1ד₪ַ6 תכלממ לש
 קחשל ןתינש איה קחשמה לש תויתודידיה

 כ

 התאש עגרבו ,דרפנב קחשמהמ קלח לכב
 תא רומשל לוכי התא ,םיוסמ עטקב עוקת
 רחא קלחב קחשל ליחתהל תוסנלו קחשמה
 .ולש

 אוה א1אס'5 008587 %ח קחשמה
 רקוח התא .יסופיט יפרג הקתפרה קחשמ
 התא ,םיצפח ןחובו ףסוא התא ,םירתא
 רתופ התא ,קחשמב תויומד םע חחושמ
 תינוציק הרוצב שידח רבד םוש ןיא .תודיח
 .קחשמה םגדב

 א]1אס'5 -ל רשקב שדחש המ
 קר .הקיפרגה תוכיא אוה 0057 צו
 תרבחמ 84% 8 אא% קחשמה
 ךכ לכ היצמינאל ברקתמ 5
 הכ המרבו יבקע הכ ןפואב תיתוכיא
 יעטק ינשל דע החיתפה תניצסמו ,ההובג
 קחשמה ,םייביטנרטלאה םויסה
 םיהדמ טושפ א1א8'0 0587 ץצז]
 רחבמו םיעקרמ ץוח .תילאוזיו הניחבמ
 תוסלכאמ רשא תורזומ תויומד לש בחר
 םייניב תוניצס ןומה ןאכ שי ,םתוא
 םימרוג רשא םידחוימ םיטקפאו
 ריוצמ טרס לש הילשאל
 םימישרמ תולוקה .יביטקארטניא
 לבקמ התא .הדימ התואב קוידב
 ןאכ שיו קחשמה לכ ךרואל רוביד
 תוחיש לבא ,תוניגנמ האממ רתוי
 ילילצב עלביהל םימעפל תולוכי
 .עקרבש תרומזתה

 תולוקו הקיפרג ול שי זא
 תניחבמ אוה ךיא לבא - םיניוצמ
 .דואמ בוט ,איה הבושתה ?תויקחשמ
 ןמסה תא זזה - אילפהל לק קשממה
 אוהו ,ךסמה יבג לע םסקה לקמ לש
 והשמ לע עיבצמ התא רשאכ בהבהי
 .וב קסעתהל ןתינש

 שמתשה ;םתוא ןחב ,םיצפח ףוסא
 םתוא בלש וא קחשמה ךסמב םהב
 הז והזו .םישדח םיצפח רוציל ידכב
 ןיא ,םינולמס לש לנאפ ןאכ ןיא -
 ךרוצ ןיאו םיפסונ םיכסמ םושב ךרוצ
 םינקחשל .תוכבוסמ תוטלחה תושעל
 תכרעמ הרסח היהת ילוא םיסונמ

 לכ לבא ,םהמ תענומ וז תכרעמש תוטלחה
 דואמ היהי ילמינימ קשממ שפחמש דחא
 .הנממ הצורמ

 תוצרל ידכ ןייד תוירגתא ןה תודיחה
 הרוצב ודיבכי אל ןה .םישנאה בור תא
 םיבולישל םיליגרה הלא לע תיניצר
 םתוא םיאצומש םיצפח לש םייטסילאירוס
 קיפסמ םה לבא ,הקתפרה יקחשמ בורב
 .םירחאה לכ תא קיסעהל ידכב םישק

 ידמ רתוי שי א1א8'0 00857 \[]-ל
 ןאכ ןתוא םושרל ןתינש תוכז תודוקנ
 דעב םירבדמ תולוקהו הקיפרגה .ןאולמב
 רשא םינטק םיטירפ ןומה שי ךא ,םמצע
 .יתימא גונעתל וב קחשמה תא םישוע
 בוש ליחתמ התא ,תתמו הדימב ,לשמל
 םיצפחה לכ םע ךתומ תא תאצמ וב םוקמב
 םינייפאמה דחא קר והז .םמוקמב ךלש
 הזה קחשמה תא םישוע רשא ,םימושר אלה
 יקחשמ ןיבמ רתויב יתודידיה קחשמל
 .הקתפרהה

 ירחאש עדוי יליב יזיב

 ...דועו רוע

 .םכתאנהל
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 ולק ךכ לכ
  טלש תא רבחל קו

 ווטילקתה תא וי קתהל : | ,בשחמל םיעגמה %

 יליב יזיבל ףרטצהלו =
 ,קתרמ תואקתפוה ו = קחשמב ןוקסה

 .וצרת ותוא וריכתש
 .ותיא תולבלו ףיסוהל

 .די"םו ונלצעתה אל

 .ףסונ רוטילקת ונאצוה
 03-5179395 ןדזול ןאירדא :בוציע =

 ותוי ,תואקתפרה רתוי

 םיקחשמ

 תורחבומה םיעוצעצהו םיבששחמה תויושחב גישעהל

 08-57947 | | קרב-ינב 13 תרנכ ,םיעב םטסיסיטלומ גאב קווישע
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 ךבלרק יבוק :תאמ

 :הפועתו היגולוכיספ לע תוינש םישיש

 סייט ותודליב תויהל הצר אל ונתיאמ ימ
 תוכזלו םיערה תא חצנל ,ברק סוטמ לש

 ונבהאש םיטרס הברהב ומכ ,הליהתב

 .'וכו "לזרבה רשנ" ,"ןאג פוט" - תוארל
 ראשנ םולחה ,ברה וננוצר תורמל ,לבא

 אוה תושעל ונל ראשנש המ לכו ,םולח

 תוסנל וא תודליה םולחל םיפילחת שפחל

 לש שדחה קחשמה .ונממ םיקלח םישגהל
 ,תמסרופמה ₪167 016 4875 תרבח

 ארקייש יפכ וא ,11.5. צא גצצ 5

 ידכ רצונ ,"2 ריווא תוברק" - לארשיב ומש

 ,'יולכי אל לבא וצרשי = לכל רשפאל

 הרוצב סוטמ סיטהל הז ךיא שיגרהל
 בשחמה תולבגמב ,תואיצמל רתויב המודה

 ןטקה רדחב תוימנידוריוואה יאנתו יתיבה

 .םכלש

 הרצי איה .החילצה הרבחה ונלזמל

 תא דמלמה ,ההובג המרב רוטלומיס

 ,'ת דעו 'א-מ סוטמ סיטהל שמתשמה

 הז לכ ,ולזלזת לאו .רועיש רחא רועיש

 אל םיבוט םילילצו הבוט הקיפרגב השענ

 םייתימא םימוליצ ליכמ קחשמה .תוחפ

 תומישמל האיצי יכורדת לש ואידיווב

 אוהש רחאלו ןמאתמ ןקחשה ךכ - הכרעמב
 ויתועבצא תוצק דע יברק ,ןכומ שיגרמ

 תומישמ ביכרהל לוכי אוה ,םיביואל בערו

 תאצלו - תונכומ תומישמ רוחבל וא ולשמ

 .ברקל

 %- )כ

 לש רש קחשמה תויה לע ףסונ

 ןיעמכ םג שמשמ אוה ,םיסוטמ

 ןכש ,םיסוטמל הידמיטלומ תיידפולקיצנא

 לש הלודג תומכ לע םינותנ ליכמ אוה

 לש תונומת םיללוכ םינותנה .ברק יסוטמ

 ,םיפסונ םינותנו ולש הירוטסיהה ,סוטמה

 אוהש םיליטה יגוס ,והנבמ ,ולקשמ :ןוגכ
 לוכי שמתשמה .דועו ומיע תאשל לוכי

 גוסב רחוב אוהש ינפל םינותנב ןייעל

 גוסל סוטמה תא םיאתהלו ,סוטמה

 .המישמה
 םיעיגמ ,קחשמה תא םילעמש רחאל

 רפסמ תושעל ןתינ הז ךסמב .ישארה ךסמל

 :םיירקיע םירבד
 תמישר ךותמ תדדוב המישמ רוחבל \1

 וא ,קחשמה םע תואבש ןומיאה תומישמ

 רוציל (2 ;תרצי התאש ולאמ תחאב רוחבל

 התא הבש הרצק המישמ - הריהמ המישמ

 1 - יער יה ]

 הלעמו 486 2-66 בשחמ

 הלעמו הגמ 4 ןורכיז

 ןורכיז 512% םע 5/0.  ךסמ סיטרכ

 55/3 םאות ,הלעמו

 רבכע |

 יוצר) הליגר תוריהמ 600-801 ןנוכ

 (הלופכ תוריהמ |

 17) חישקה ןנוכה לע םיישפוח הגמ 7
 (האלמ הנקתהל

 תילמינימ היצנידרואוק

 ,הבוג הזיאב ,הפיא ,םחלית ימ דגנ עבוק

 וליאל ,הרטמהמ ךלש קחרמה היהי המ
 ;'וכו ךלש ביואהו התא וכייתשת םימואל

 המישמה ומכ - תידוסי המישמ רוציל
 לש רתוי בר רפסמ םע לבא ,הריהמה

 וא הכרעמ תלחתה 6 ;'וכו תורטמ ,תוסייט

 לש בר רפסמ השוריפ הכרעמ - הכשמה

 היהי הכרעמה ןמזב .רוזא ותואב תומישמ

 םוי לכבו ,םוי לכב תוסיט יתש עצבל ךילע
 רומשל ןתינ :רוכז .השענה לע חוויד לבקת

 םיסוטמה לע עדימ 65 ;הכרעמב םיבצמ

 הידפולקיצנא התוא יהוז - םינושה

 תוואכ ודמילו ופדפד .םדוק יתרכזהש
 .םכשפנ

 היהי יהשלכ המישמב תרחבש רחאל

 תא (!יופצ המכ !יופצ המכ) רוחבל ךילע
 .ושמחלו - המישמל םאתהב יוצר - סוטמה

 .01847-ה טירפתל סנכיהל םג ןתינ

 ,םכבש םינמכתל ,ליגרכ ,דעוימ הז טירפת

 הז טירפתב .הלקה ךרדב תכלל םיבהואה
 תלבגמ לוטיב :ןוגכ תובר תויורשפא

 קרש קשנ המכ סימעהל ןתינ) לקשמה

 תוקסרתה תעינמ ,תועיגפה לוטיב ,(םיצור

 םייחה תא תושעל םיאבש םיפסונ םירבדו

 .רתוי םיחונו םילק
 ,ןיינעה בלל עיגת ךילהתה לש ופוסב

 יארוק לע לקהל תנמ לע .סייטה אתל

 ופרל ,ןמאנה םכדבע ,ינא יתטלחה ,ןותיעה

 תלעפהל םיצוחנה םישקמה תמישר תא

 לש בושחה קלחב קר רבודמ .סוטמה
 :המישרה ןלהל .םישקמה
 הז 5 רשאכ .םיזוחאב עונמ לוצינ - 6

 .םיירוחא םירעבמ הז 6-ו ,זוחא 0
 .התיחנ/הארמה ילגלג - 0
 ..התיחנלו הארמהל םישמשמ) םיפדמ - 1

 .ראדר - א
 .יטמוטוא סייט - 4
 .הלידגהל יוצר ףוסב .קחשמה תוריהמ - (:

 ..התיחנב) ריווא ימלב - 8
 .תוירי - 1 42/חוור

 .קשנ ילכ תריחב ךסמ - 8
 .טלפמ אסיכ - ד +5
 .תולכתסהה ןוויכ יוניש - 2
 .םיליט ישבשמ - 1

 םתא ,םכידיב םינותנה בורשכ ,וישכע

 םע - אירמהלו ,לולסמ םכל רוחבל םילוכי
 .לע לא - וידעלב וא בלה

 8 ה =.

 + ד 6 56 ₪78 )שש

4 
 רוטלומיס :קחשמה גוס

 5 :הקיפרג

 5 לגומ

 20 :ףייכ

 5 :יללכ

7 
 ,סייט סרוק ידמעומל
 .םירוטלומיס יבבוחלו
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תרדסמ השדח הדמול הניה או₪ 0
 הליכמ הרדסה ."ארבדק" םשב תודמול
 ,תילגנא) םייסיסב םיאשונב תודמול ןווגמ
 הסיפתו יללכ עדי ,האירק ,ןובשח
 שי) .הלעמו 4 יאליגל תדעוימו ,(תיבחרמ
 יכ אדוולו ,הספוקה לע םושרל בל םישל
 (.םושרה םיאליגה חווטל םיאתמ דליה

 תדעוימה הדמול איה "אום 100"
 דומיל תרשפאמו ,הלעמו 4 יאליגל
 ךות ,הנהמ הרוצב תיסיסב המרב תילגנא
 םירזע םע בשחמ תייצמינא לש בוליש
 תויסיטרכ ,קחשמ חול) הספוקל םיפרוצמה
 .(המודכו םירויצו תויתוא םע

 רפסמב קחשל דליל תרשפאמ הדמולה
 ' :םיקחשמ

 הנושארה תואה יוהיז - םילמו תויתוא
 .ךסמה לע תנרקומה הלמ לש

 הנושארה תואה יוהיז - תונומתו תויתוא
 .ךסמה לע תנרקומה הנומת לש

 תואה רותיא - תדלקמה לע תויתוא
 .ךסמה לע תחנוצש

 לע - תוארוהה יפל טושפ םיכלוה
 םילמ ביכרמ דליהו תויתוא תועיפומ ךסמה

 הפשב ןבומכ תועיפומה) ונוצרכ
 .(תילגנאה

 תונומתה ורחבנש רחאל - חולה קחשמ
 דציכ היחנה לבקמ דליה ,קחשמב ועיפויש
 תויתואה תועצמאב הנומתל עיגהל
 .חולה לע תופסאנה

 רפסמב םיאבומ וללה םיקחשמה לכ
 - םירוהה ידי לע הטילשל תונתינה תומר
 וללכיש םילמב רוחבל םילוכי םירוהה
 וב רדסב וליפאו תונומתב ,יחכונה בלשב
 .ךסמה יבג לע ועיפוי

 יפכ) םיוולמ םיאבומה םיקחשמה
 תא תוליכמה תויסיטרכב ,(םדוק ןיוצש
 םילמ לש תויסיטרכבו םינותנה םירויצה
 הרזעכ ןתוא בלשל ןתינו ,תויתואו
 .קחשמל תישעמו תילאוזיו

 לע עוציבל ןתינ ןיוצש חולה קחשמ
 רפסמ וב ףתתשהל םילוכיו חולה יבג
 .םיפתתשמ

 עבראל קלוחמ הנכותב םילמה רצוא
 םירוהה םילוכי הצובק לכמו ,ישוק תוצובק
 םאתהב ,םנוצרכ םילמ ףיסוהל וא םצמצל
 .דליה לש תומדקתהה תמרל

 ןונגס) ןיעל המיענ הדמולה תקיפרג
 הנכס ןיא) ידמ תשקשוקמ הניא ,(סקימוק
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 (תיזכרמה הרטמהמ דליה תא חיסתש
 םיארנ תויתואה ילדבה) דואמ הרורבו
 .(ךסמה לע הלודג הרוצב םיגצומו רוריבב

 תוללוכו יוהיזל תולק ,תוטושפ תונומתה
 בחר ןווגמ דועו בכר ילכ ,םיטיהר ,תויח
 .םינוש םימצעו תורוצ ןומהו תויומד לש
 תוסנל דליה לוכי רתוי תומדקתמה תומרב
 תצובק לכ וא ,תוצראל םילגד ךיישלו
 .קחשמב תמייקה תרחא המאתה

 ,דואמ טושפ וניה הלעפהה טירפת
 הרוהה םינושה םיקחשמה תלעפהמ ץוחו
 לוכי דליהו ,בשחמה תלעפהל שרדנ וניא

 קחשמל .הערפה אלל קחשמב ךישמהל
 תא תטרפמה הרצק הרבסה תרבוח תפרוצמ

 רצוא תא ללוכ) תומייקה תויורשפאה
 םג החונ הלעפה תרשפאמו ,(םילמה

 הרוצב בשחמב םיאצמתמ םניאש םישנאל

 .תידוסי
 הבוט הדמול יהוז יכ קפס ןיא

 ןמזל דליה תא שמשל הלוכיה ,תניינעמו
 ול קינעהלו ,ולש תילגנאה ידומילב בר

 תולת םוש אלל תילגנאב בוט יסיסב עדי

 .תיבל ץוחמ רזע ישנאב וא םירועישב

 .ץלמומ
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 תיצראה
 תוריקהל|

 רוצ-ןב ףחש :תאמ
 !ונעקתנ שוריפב !ונעקתנ

 םיבשחמ ואיצמי אל םא
 ,םויה שיש הלאמ רתוי םיריהמ

 !ןמז ןומהל ונתוא הוולת םויה
 ןוכנ אל יתוא וניבת אלש

 ,לטניאל הנעט םוש יל ןיא -
 ןדיצמ ןה ,15א1 וא לטיגיד
 םידבעמ לע תודקוש
 ךרדבו) תומיהדמ תויוריהמב
 ,היינשה תא תחא סומרל תוסנמ
 םירחתמה ןורג תא ףסשל
 (היישעתה לע לופונומ לבקלו
 תונפומ אל םג ילש תונעטה -
 .םה רשאב םיקחשמה תוינרציל
 תיישעתל תונפומ ילש תונעטה
 .ללכב םיבשחמה

 םינש שש ינפל םא
 עיגמ היה 5205 0057 2
 360% לש םינוטילקת 2 לע
 העבראב הקיפרג ליכמ היהו
 םיקחשמה לכ םויה - םיעבצ
 םישרודו 62-אסא לע םה
 ,םויטנפ) המיהדמ תכרעמ
 ךסמ סיטרכ ,טיב 16 לוק סיטרכ
 תנמ לע ,(המודכו 8א18 לש ןורכיז ,4
 הרוצב ןמצע תא ץירהל וליחתיש
 ,ךומנ ןורכיז לש תורהזא םִע תילמינימ
 הכומנ עדימ תוריהמו תמצמוצמ הקיפרג
 .ידמ

 אבאל תשגל הצור היה אל ימ ,וניניב
 ,.תיבב קנראה תא קיזחמ ימ יולת) אמא וא
 הנש ינפל ול ונק םהש בשחמהש דיגהלו
 קחשמה םע דדומתהל חילצמ אל רבכ
 ךירצו עובש ינפל קושל אציש שדחה
 תא ,586-ל יזכרמה דבעמה תא ףילחהל
 4 דוע ףיסוהל ,תשלושמ תוריהמל 62-ה
 םאה חול תא ןייצל ילב הזו ,ןורכיזל הגמ
 סיטרכו ,ת61-ה תטישל ףילחהל יאדכש
 .תוחפל וילע ןורכיז הגמ 2 םע ץיאמ ךסמ

 אבאל ואובת םא \וניניב בושו) לבא
 א ףילחהל םיכירצ םתאש ול ודיגתו
 .הרזומ הרוצב םכילע לכתסי אוה ,בשחמה
 התיה איה ןגרומ איה םכלש אמא םאו)

 6% כ

 ו א )4 = וו "מ וגל תרכומה םיקחשמה תמר

 ץפח לכ וא תירכ ,הייחלמל םכתא תכפוה
 .(ןרע תא ולאשת - רחא קתוש

 קושה אוה םויה לש םיבשחמה קוש
 .רתויב הריהמה הרוצב הלכתמו ןשייתמש
 םידבעמה לש תוזרכהה ןיב םירעפה
 :בקע רתויו רתוי םינטק תויהל םיכפוה
 םיריחמה ,בושח יכהו הפירח תורחת
 יכה דבעמ לכ לע לבא .תדרל םירומא
 םידבעמה יריחמ קושל אצויש שידח
 םילוע םישדחה םידבעמהו הדיריב םינשיה
 .ןוה

 דיגנ) בשחמ תונקל םידמוע םתא םא

 לע וזירכה רבכש תעדל בושח (םויטנפ
 הנשה ףוס דע תאצל יופצ אוהו 686-ה
 .םיינומה םיריחמב

 ?םישוע המ זא
 .םיכחמ

 הנש דוע וכח
 ףלאב דבעמ ונקו
 לכ תא ופילחת ,רלוד
 ךירצ יכ) תכרעמה
 ,דחוימ םא:תול
 ,םישדח רקב יסיטרכ
 םישדח םימאתמ
 ושעת םא .(המודכו
 ול הת. הז ת*%
 עגרכ יכ ,םילכסותמ
 בשחמ םכל ןיא
 הרוצב ץירהל לוכיש
 תא ןוצר תעיבשמ
 ,"\צות 8("סזווההת(10ז 3"

 הנש דועב לבא

 בוט קחשמ לכמו ונממ תונהיל ולכות
 ,(האבה הזרכהה דע) ןמז ותואב אציש

 ללגב - תוכחל חוכ שי ימל ,ינש דצמ
 ,םויטנפה יריחמ ודרי 686-ה לש הזרכהה
 הקזח תכרעמ תונקל רשפא וישכעו
 10,000-מ תוחפב ץרהגמ 90 לש המיהדמו
 ןשיה בשחמה תא ורכמת םאו) לקש
 םא לבא .(תוחפב הברהב םילשהל וכרטצת
 דוע ואצייש םיקחשמה הז תא ושעת
 לע תולעל וברסי רבכ םויהמ םייתנש
 !םכלש בשחמה

 ?םילבלובמ
 !ינא םג
 ןניא בשחמה יקחשמ תוינרצי

 םא - תחלצב ןדי תא תונמוט
 לע ונחוויד זיוו לש 1 ןויליגב
 ,ליגר דחא ןוטילקת לש קחשמ
 תורבוגה תושירדה ללגב ,םויה
 ללגב םגו ,םינקחשה לש תוכלוהו
 (?שדח קחשמל םש) ףסכל ןוצרה
 לעב אוה קחשמ לכ ,תורבחה לש
 ןוכנ הז .םיקחש תועיקרמ תושירד
 ולכויש ךכ םיתנכותמ םיקחשמהש
 ליגרה 486-ה בשחמ לע ץורל
 לע רותיו ךות הז לבא ,ונלש
 ינא - תוכיאו הקיפרג ,תוריהמ
 םינפה תא תוהזל םויה דע הסנמ
 ."ינלטק חרי תחת'"'מ יפרמ סקט לש

 ינקחשמ דחא רותב ,רוציקב
 ינא ,ןיינעל םירוכמה בשחמה
 םתא םא םגש תימשר םכל עידומ
 !םיעוקת ונחנא - הז תא םיעדוי אל
 םיקחשמ לש לגעמל ונסנכנ
 םיללכתשמ דחא דצמש םיבשחמו
 תואמ המכ םילועו ןמזה לכ
 םיבשחמ ינש דצמו ,םילקש
 ונאו ,ןמזה לכ םכרעמ םידבאמש
 לע םג בר ףסכ איצוהל םיצלאנ

 ומכ .םיבשחמה לולכש לע םגו םיקחשמה
 !ונעקתנ - יתרמאש

 בשחמ גוס | תיב 'לט דוקימ = ריע \
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 קור ווב ח"ש 229
 - הצור ע לוקה 6

 די'תיה | ץזגמה
 לכ תא אבמש

 םיטודיתחה
 ם ל ו ע ב
 הידמיטלומה
 תיביר אלל םימולשת 2

 |( רו ו וי

 61116 א"ת ,153 סיצורח די 116 ד"ת סיבשחמו סישנא לא

 0-7 ב ב רי ל )למת ו ו-1 -1=- = יבמ ל

 ו! עצבמב יונמכ יתוא ומשיר !!! הידמיטלומב הרוק המ תעדל הצור ינא ,ןכ ב
 תבותכ ליג םש |

 6-אסא 1

 מ"עב תוקפה סיבשחמו סישנא תדוקפל ח"ש = ס"ע האחמה ב"צמ'1

 סרנייד ₪1 טרכארשי ₪1 השוו  :ילש יארשאהסיטרכ תא ובייח שנ

 המיתח דע ףקותב 0 | סמ

 נמי



 \/וח6 6סוהוהה חפשר

 .רוצ-ןב ףחש :תאמ

 . ףרדב" תרמוא תאז המ) ללכ ךרדב
 לע םיחוודמ אל ונחנא (!םעפ ףא - "ללכ
 לש שרפהב אל דחוימב ...םיימעפ קחשמ
 < לבא .תובתכה ןיב םיינש וא דחא ןויליג
 .םיאיבמ ונחנאו ,ונגהנממ ונגרח םעפה
 ו .קחשמ לע תפסונ הבתכ םכינפב
 ו ל ,םיהדמו םמהמ
 יי

 | הריקס םכינפב ונאבה תמדוקה םעפב |
 | רפסמ ו

 ב ,בשחמה לומ וניליבש קחשמ תועש
 4 7-4 ,הבוח קחשמ טושפ והז יכ הנקסמל
 .רתוי ל ותוא ונשרפ אלש לוע ול ונישע

 | לה 7

 0 רע רק ק א או

 < ,הקתפרה ,הסיט תייצלומיס - םימייקה
 6 ו כוכה ,סיטה ילכ י 4 | - יגוס לפ תא ליכמה בשחמ קחשמל

 - םכמצע תא ה 0 ,הלא םיפדב |
 - בצקב לכהו ,תוברקו היגטרטסא ,הבישח = םכמצע תא אוצמל וצרת אל) .םהילא

 -- 0 תולוקב הוולמו ריהמ
 .תויושגנתהו ,םינוטופ ןרק הנורחאל ו | לש |

 .וילע הבתכ ,בגאשו ומצע קחשמה
 0אא-ב  הרדוש תינפותב

 .השעמל אוה ,(%ֶ850 ₪17 דספהצ

 םדו-רשב םינקחש לש היצטיגיד
 םנמוא .תבשחוממ הרואפת לע "ושבלוה"ש
 ו ו יי
 תללוס" ארקנש המב תמאב רבודמ םעפה
 קראמ תא קר ןייצנ - האילפמ "םיבכוכ
 תרדסמ רקאווייקס קולכ רוכזה לימה
 לאודקמ םלוקלמ תאו ,"םיבכוכה תמחלמ"
 ןיב עסמ" לש "תורוד" טרסב עיפומש

 ד /-
 6 ו .- ,"שדחה רודה :םיבכוכ
 ,וניכסמ

 = ןומה וארת דוע םתא - ונל ונימאת
 : לטרסב ועיפוהש קחשמב םירכומ םיפוצרפ

 .המכ ןבומכ שי .היזיוולטו עונלוק |
 : ו ל םיישונא אל םיפוצרפ |
 2 . .ללח 0

 מ

 8 ל ל

 וב

 ללחב תטטושמה ,ןוירש אלל ללח תניפסב

 תכרעמ תושירד

 4860 -112\50 :דבעמ
 (םויטנפ יוצר) |

 5/0 - 54 יוצר) /64 :ךסמ
10.5 ) 

 (16א13 יוצר) 8א18 :ןורכיז

 05 5 ,רבכע ,לוק סיטרכ :תונוש
 הלעמו
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 - קבא יקיקלחל םרוג ₪ טעמכ תקרפמה
 .(?ןוכנ
 )יי

 תלילע לע רבד יצחו רבד ןיא הרבסהה
 דחא חתופ קחשמה תא ...קחשמה י

 ,רתויב (םיניינעמהו) םיפיה םינוטרסה
 רבודמ - בשחמ קחשמל םעפ יא רצקש

 תא ריבסמש העש עברכ לש ךרואב טרסב 70 5 שאר ו
 יקחשמ לש עקרה תא ריכמש ימל) :לכה |
 (ףרטצמ קרש ימלו ו
 אוה םאו ,הזכ קחשמ דוע ןיא ו

 יאדכ ,הבורקה םיבשחמה תונחב רמגנ -- .
 ץורל ,ףדמה לע ראשנש קתועה , תאנ תחקל | 7

 םירוהל עידוהל ,תלדה תא רוגסל - -
 רבדל המ םהל 0% -- ניימוי 0% ל 0
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 100 ול ונתנ אלש הדיחיה

 םיפצמ ונחנא יכ ,איה

 ונתוא קתשיש קחשמל
 הזש דעו - תטלחומ הרוצב ,

 תריציב "קפתסנ" עיגי .
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 ךבלרק יבוק :תאמ

 .תוירוטסיה תודבוע המכב ליחתא
 האיצוה ,םייתנשמ רתוי תצק ינפל
 ףותישב תמסרופמה 180% תרבח
 קחשמ שת57ש/00ע תרבח םע
 ךפה קחשמה .תשאמ 2 ארקנש
 ,בשחנ אוהו תררחסמ החלצהל הרהמב
 היגטרטסאה יקחשממ דחאל ,קדצב
 ₪ יא ואציש רתויב םיבוטה
 ורבע זאמ .בשחמל םעפ
 ₪ ,םייתנשמ הלעמל
 "5 אוושל ושפיח ןכלהמב
 02 קחשמ עסזחאת 2 יבבוח
 תוכיאב היגטרטסא
  ושפיחו ושפיח ,המוד
 .םע ,התע .ואצמ אלו
 קחשמ לש קושל ותאיצי
 תרבח לש שדחה היגטרטסאה
 רשפא ,ו/ האח זך - וכ
 תורמל .םישופיחהמ תצק עגריהל
 יירבח ללוכ) יתיא ומיכסי אל םיברש
 םיחוטב םיברש תורמל .וזיוו תווצב
 ידמ רתוי םכב ררועמו בהלתמ ינאש

 הנידמ ןיידע איה לארשי ,תויפיצ
 .תישפוח ןיידע תונותיעהו תיטרקומד

 זירכהל האג ינא ,ייתוברו ייתוריבג

 שרויה אצמנש הנידמהו םעה ינפב
 .פטאמ 2 ידגאה קחשמל

 קחשמ אוה א ת6תהתץז
 אוה .כזנאם 2 ןונגסב היגטרטסא
 םירבד םג וב שי לבא ,דואמ ול המוד
 פטאפ 2-כ ורידגהל ןתינ .םינוש
 .םייניבה ימיב

 1 ג ימ ₪

 הלעמו 3865% בשחמ

 ימינפ ןורכיז לש צאו

 חישקה ןנוכב םיישפוח הגמ 8

 הלעמו כ05 5 הלעפה תכרעמ

 /0/ ךסמ

 רבכע

 תסרגל םה תכרעמה תושירד :הרעה
 גישהל ןתינ ךא .דבלב םינוטילקתה
 .6ס תסרגב קחשמה תא

 * צד חב
. 5 

 ות

 שכוי
 תא םכינפב טרפא ,לכה ינפל

 ,והובו והות לש ןדיעב :השעמה רופיס
 הטילש לע ומחלנ תוצובק יתש
 תמוצ התיה דוריזא תכלממ .הכלממב
 ,הילא ועיגהש םדאה ינב .םיכרד
 םערה יריבא .ןדע ןגל ץראה תא וכפה
 .דובכבו תונמאנב ךלמה תא ותרש
 םולש לע רמש ,ןמואמה ךלמה אבצ

 .םיבר .תורוד ךשמב ₪" =
 ,רדסב לכה ןאכ דע ₪5

 םירופיסב ומכ ךא 5
 םואתפ םירחא 82

 סרוהו עיגמ והשימ 5 :
 ונלש הרקמב .לכה ₪5
 םיקרואה ועיגה 4"
 דחא ףא .םירזכאה 5"

 םה הפיאמ עדי אל -
 וטילשיש ומצעל ראית וא ,ועיגה
 םהלש םימחולה .םויאו ארונ רורט
 וערז םה .םימחר אללו תוליעיב ולעפ
 ינש התע .וכרד וב םוקמ לכב סרה
 ןל לת תדחה וופיח
 ברקל םיבצייתמ
 | ברק ,חומו חוכ לש
 | היהי ימ ערכוי וב
 לש תיבה לעב
 .דוריזא תכלממ

 לכי התא
 דצ הזיאב רוחבל
  םדאה ינב :תויהל
 לכב .םיקרואה וא
 ,םידדצהמ דחא
 ךיתוחוכ תא גיהנהל - ההז הרטמה
 .ביואה לש םיאונשה תואבצה דגנ
 תוחתפתהל דע היהת קחשמה ךלהמב
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 ךולצה ,קשנה
 ינש לצא ,םימחולהו
 אל ברקה .םידדצה
 ךרעיי אוהו ,לק היהי
 דע ,םיבלש 10-מ הלעמל ינפ לע
 לוכי התא .לחוימה ןוחצינב הכזתש
 וא בשחמה דגנ קחשמ ןיב רוחבל
 .םדומב וא תשרב ,רבח דגנ קחשמ

 ,המחלמ קחשמ ותויהל ףסונ
 ומכ ,םיפסונ םימרוג םג ליכמ קחשמה
 .ותחוורו רפכה תלכלכ ןונכת
 גישהל קר ךירצ תייה פאפ 2-ב
 .ביואה תא לסחלו אבצ תונבל ,ףסכ
 ואיבה וא \0 \ת7-ב ,תאז תמועל
 רשא ,םיפסונ םימרוג םג ןובשחב
 ,רתוי ןיינעמל קחשמה תא םיכפוה
 לש היינבה ירמוחו אבצל לכוא :ומכ
 תונבל טושפ אל .רפכהו קשנה ילכ
 דימת אוהש ףסכל ףסונבו ,םיתב
 םירכיאה תא חולשל ךירצ ,יחרכה
 תא לידגהל הצור .םיצע בוטחל
 ךירצ לכ םדוק ,טושפ אל ?אבצה
 רוקמ ןהש םושמ תווח דוע תונבל
 םג ותביק לע דעוצש) אבצל ןוזמה
 .'וכו ,(בשחמ יקחשמב

 ןוויגה אוה קחשמב ףסונ שודיח
 דימת כנא 2-בש דועב .תומישמב
 ךתושרלשכ המישמה תא תלחתה
 תונבל ךירצ תייהו ,ןטק סיסב דמוע
 ,ב"4אה תא לסםחלו אבצ
 ,ךובמ יכסמ שי / 868 \"7-ב
 ,אבצ קר אלא ,סיסב ללכב ןיא םהבש

 ןהבש תומישמ שיו
 תא ררחשל ךילע |

 לסחל זאו םירכיאה
 וב בלש וא ,ביואה תא |

 סיסבה תא םיפקות
 תא ףודהל ךילעו

 ןכמ רחאלו םיפקותה [
 יסיסב תא לסחל |

 .ביואה |
 קחשמב הקיפרגה

 תא דואמ הריכזמ איה .תניוצמ
 קחשמב לוקה .פזנאמ 2-ב הקיפרגה
 רכיא חלוש התא רשאכ :םיהדמ טושפ
 ןזרגה תוכמ תא םיעמוש םיצע בוטחל
 חוצחצ לוק תא םיעמוש ברקב ;ץעב
 לוק םינבמהמ דחא לכל ;תוברחה
 תולהצ ,הייסנכב - הריש :ינייפוא
 תכתמה עוקיר לוק ,הוורואב - םיסוס
 ,רוציקב .'וכו הייחפבנב =
 ,רדהנ קחשמ אוה ת6תהזד
 רבודמ ,יתעדל .םיטרפ יטרפל עקשומ
 לכל םיבייחש םיקחשמה דחאב
 אל טושפ ינא .טבמ וב ףיעהל תוחפה
 .ותוא בוזעל יתלוכי
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 שי :לאוש ןורשה דוהמ טטשפלוו ןרוא
 ,6 כ-12 תורשפא םע 3868 בשחמ יל
 .4860%2-ל דבעמה תא ףילחהל הצור ינאו
 6 תוק-)0-ה תורשפא תא לצנל יאדכ םאה

 דבעמ הזיא ?םאה חול תא ףילחהל וא
 ?קודבל בושח דוע המ ?רוחבל

 ,האלפנ ךתלאשש ןוויכ .ןרוא ייה
 תא ביחרהלו ,הז דמעמ לצנל יתטלחה
 םיבר םיארוקש ןוויכ ,ךילא יתבושת

 .הלאש התואב םיטבלתמ

 םע חול אצמנ בשחמה תספוק ךותב

 דבעמהו ןורכיז יביכר ,םינורטקלא םיביכר

 69 - )כ

7/0 
 2 "כ 2

 ,ןרוא לש הרקמב - בשחמה לש יזכרמה

 החבשה תורשפא םע 3862כא דבץמ

 וא 486 ןוגכ רתוי שידח דבעמל (0('נומ-11מ)
 .586 וליפא

 קר ףילחהל יאדכו רתוי לוזש ןבומכ

 ןאכ ךא ,םאה חול לכ תא אלו דבעמה תא

 .הרורצ הרצב לקתיהל יושע התא ,ןרוא

 םירכמנ ,קוחרה חרזמהמ םיבשחמה תיברמ

 םאה חול הנבמ תא טרפמה ינכט רפס אלל

 לש רפסה תא ךל ןיא םא .בשחמב םייקה

 תעדל לכות אל ,ךלש יפיצפסה םאה חול

 םירוביח - םירפמא'ג) םירשגמ וליא

 .ןאלו םאה חול יבג לע זיזהל ךילע (םינטק
 שוכרל םעט ןיא ,הז קיודמ עדימ אלל
 .486 דבעמ

 קודב 486 םא חול שוכרל טילחת םא

 ,ינכט רפס לבקתש אדו :םירבד המכ
 ,טיב 32 הבחרה יצירח חולב םנשיש
 םינוש הבחרה יסיטרכל רוביח םירשפאמה

 יצירח רתויש המכ שיש ,דחוימב םיריהמ
 תמייקשו (הלעמו 8) יללכ ןפואב הבחרה

 וב בצמ היהי אלש - החונ השיג םהילא

 ןיא ךלש סיטרכל ךא הבחרה יצירח םנשי

 קפס תספוקש וא ךרוא ,הבוג ללגב םוקמ
 .העירפמ חוכה

 - ול םיעדומ םניא םיברש ןותנ דוע

 לש זראמל המיאתמ םאה חול תרוצש אדו

 רורווא קיפסמ היהיש ךכ ,ךלש בשחמה

 ןטק ררוואמ קר אל - שדחה דבעמל

 אלא ,הבוח רזיבא אוהש דבעמל קבדומה
 .ררוואמו קיר רוזא שממ

 .הבושח איה םג דבעמה גוס תלאש

 וניה וריחמל תיסחי רתויב בוטה דבעמה

 .ןימאו ריהמ ,תיסחי לוז אוה .,.6

 תורשפא שיש 386% דבעממ לידבהל
 דבעמ ,387 יטמתמ דבעמ ול ףיסוהל

 םנמאש ,ימינפ יטמתמ דבעמ ללוכ 4860%

 תנכות ךא שומיש וב ןיאו טעמכ םיקחשמב
 תיפוסה האצותהו ,וב תשמתשמ \/ות0סו6

 דבעמ רחא ץורל המ ןיא .תוריהמ הניה

 ךכ םגו ,הובג ןיידע וריחמש 586 םויטנפה
 םע תומיוסמ תוינכט תויעב שי ןיידע

 .וכותב יונבה יטמתמה דבעמה

 רוביח תורשפא ךל היהתש דואמ בושח
 יבג לע (0ג66 \/[6ווסזץ) ןומטמ ןורכיז לש
 המכמ בכרומ ןומטמ ןורכיז .םאה חול
 יפ) דואמ םיריהמ םידחוימ ןורכיז יביכר
 ןורכיז ..בשחמה לש ליגרה ןורכיזהמ 0

 יוצר .128% לש תוצובקב בכרומ ןומטמ
 םג קפתסהל ןתינ ךא 256% שוכרל
 .128%-ב

 םומינימ ,ימינפה ןורכיזה יבגל

 םיקחשמ רובע םויה שרדנה ןורכיזה
 ןיינעה .4א1 וניה /וחטסוא< תנכותו םישדח

 םישדח םיקחשמ םימייק התע רבכש אוה
 \/וםמ6סא8 וליפאו ןורכיז 8\[ םישרודה
 ...ןורכיז 4אַז םע ישוקב "תבחוס"

 ...החלצהב ,ןרוא

 :לאוש ,תתמ הפצממ ןורבע רחש
 הזיאב תעדל רשפא ךיא ,6: תפשב תנכתמכ
 לשמל ומכ ,םיצבקב תונומת תורומש טמרופ
 גיצתש תינכות בותכל םיצור םא ,(21% יצבוק
 תויוכז שי והשימל םאהו ,ולאכ םיצבק
 .הז טמרופ לע םירצוי

 ןיידעש םיארוקל ריבסנו אוב .רחש ייה

 ליכמ בשחמ ץבוקש ,לכה םיריכמ םניא

 םינותנמ - עדימ לש םינוש םיגוס
 המכ םימייק .תונומת דעו םיירפסמ
 וב ץבוקה הנבמ - טמרופ לש םיטרדנטס
 םיעודיה םיטמרופה .הנומתה הרומש
 יעבצ תשרבמ') א[, יצבוק םניה רתויב
 תונכותש 6% טמרופו ,(ו\וח6סשפ לש

 לודגה ןורסיחה .וב תושמתשמ תובר רויצ
 לכש הדבועה וניה ,ולא םיטמרופ לש

 דואמ לודג ץבוקל םיכפוה רויצ וא הנומת
 ..הנומתב םיבר םיטרפ ןיא םא םג ,תיסחי

 ,רתוי "םכחותמ" ץבוק וניה זץ
 תויהל הלוכי ולש המישרמ הנומתו

 ,םאזק וא ק6א% טמרופב לדוגהמ תירישע

 לדוג .תדחוימ םוצמצ תטישל תודוה תאזו

 תודוקנ רפסמ) היצולוזרהמ עפשומ ץבוקה
 .םיעבצה תומכמו (שטניאל

 ,אשונה תודוא תילגנאב תורפס תמייק
 תונכות בותכל דציכ םיטרפ הליכמה

 .01: תנומת גיצהלו "אורקל" תועדויה

 םופ א[גכ (זגקגוסא אוה םירפסה דחא

 התא םא .גאב תויונחב ותוא אוצמל ןתינו
 תויוכזל תועמשמ ןיא ,תינכותה תא בתוכ
 הנומת לכ גיצהל לוכי התאו םירצויה
 .הצרתש

 תינכות רוכמל ןנכתמ התא םא
 ,תרצי התא אלש תונומתב שומיש השעתש
 לש תיבה לעב ימ קודבל םוקמ שי יזא
 רוכמל ךל היהי רוסאש ןכתייו תונומתה
 .ןתוא

 הלאשה םע םש אלל בתכמ יתלביק
 איה 1/1[ ₪ תינכות םאה :האבה
 ?הלעמו 386 יבשחמל קר תדחוימ תינכות

 איה הבושתה ,תישאר ,םש אלל ןלהא
 תינכות .טעמ ריבסנו אוב ךא .ןכ

 תרבח ידי לע הפרוצ אתא אש
 הסרג 205 הלעפהה תכרעמל טפוסורקימ
 ,ןורכיזה לוהינ הניה הרטמה .הלעמו 6

 םויה םג כ05 הלעפהה תכרעמש ןוויכ
 רמולכ - יסיסבה ןורכיזב קר תשמתשמ
 לעמ .ןורכיזה לש םינושארה 640%-ב
 ןורכיזה קולב אצמנ יסיסבה ןורכיזה
 םע דחיבו ,384% ולדוגש (אום) ןוילעה
 לש ןובשחל םיעיגמ ונא יסיסבה ןורכיזה
 ראש לכ .1א1 רמולכ 1024%א םהש +0
 הובגה ןורכיזכ רדגומ ,הז לכ לעמ ןורכיזה
 (א16תַחְט0ַ) בחרומה ןורכיזה ובו (11א18)

 .(5אק6מ060) בחרתמהו

 הניה ,הנושארה כ05-ה תלבגמ
 תוינכות ץירהל לגוסמ אוהש הדבועה
 ,ןתציר ןמזב יסיסבה ןורכיזב תושמתשמה
 ירה ךא .םינושארה 640%-ב רמולכ
 םינותנל תוקוקז ןהו עונמ קר ןה תוינכותה
 וכו לילצ ,הקיפרג ,תונומת ,םירפסמ)
 םיננוכהש ןוויכ .ןנוכהמ תוארוק ןה ןתואש
 םיתנכתמ ובשי ,תיסחי דואמ םייטיא
 תכרעמל תומרוגה ,תוריש תוינכות ובתכו
 םינותנהמ קלח ןועטל 05 הלעפהה
 ךכ ,הובגח וא ןוילעה ןורכיזב
 תנעוט איה ,םינותנל הקוקז תינכותהשכש
 תוינכות .רתוי הבר תוריהמב םתוא
 רבכ תומייקש רתויב תועודיה תורישה
 תישיא ינאש) (0א/1386 ןניה םינש המכ
 .תוחפ אל הבוטה 0א1א-ו (הב שמתשמ

 ,הנקסמל העיגה טפוסורקימ תרבח םג
 םינתונ אל םמצעב םהש דמחנ אל ארונש
 וליאוה םה ןכלו ,היעבל והשלכ ןורתפ
 תינכות תא ןוראה ןמ ואיצוהו
 .אותאואו האם

 ירציייל וניה אא( אספת דיקפת

 תוינכות תא ליעפהל השעמלו ,ןורכיז
 תאו הזאפא.5צ5 ןורכיזה ילהנמ
 תיבטימה הרוצב ₪א1/1386.8%5 תינכותה
 תוינכותמ קלח םגש ךכ ,יטמוטוא ןפואבו
 ןמזב יסיסבה ןורכיזל תונעטנה 5
 ןוילעה ןורכיזל ונעטי ,בשחמה תלעפה
 .יסיסבה ןורכיזב םוקמ ונפיו

 ןורכיז להנמ הניה זאת .פצ5

 שומישה תא תמאתמה תינכות - בחרומ
 רוזא ללוכ ,בשחמה לש בחרומה ןורכיזב
 תוינכות יתשש ךכ ,(11א14) הובגה ןורכיזה

 התואב תועטב ושמתשיו "ושגנתי" אל

 .םינותנ תרימשל ןורכיזב תבותכ

 תינכות הניה אא 5

 ,ןוילעה ןורכיזל השיג תרשפאמה
 תומדל ידכ בחרומה ןורכיזב תשמתשמו
 תועדויה תוינכות רובע בחרתמ ןורכיז
 תרשפאמ ₪א\!386 .וז הנוכתב שמתשהל

 םינקתה ילהנמו תוינכות ןועטל
 ידי לע .ןוילעה ןורכיזל (120צו06 ₪ז1שסזפ)
 ץבוק ןוגכ םינקתה ילהנמ ןועטל ןתינ ךכ
 ןורכיזה לא לוקה סיטרכ וא רבכעה
 .יסיטבה ןורכיזה ןמ םוקמ תונפלו ,ןוילעה

 51386.5 תינכותהש ןוויכ
 ןתינ ,הלעמו 386 יבשחמ לע קר תלעופ
 יבג לע אוםאא4אםא-ב שמתשהל
 .דבלב ולאכ םיבשחמ

 תא[אן386-ו וזאוחאו ,אותאהו האמא
 שי .רתוי הבוט 0 אא[ ךא ער אל תולעופ
 ליעיו ריהמ ףילחת םישמשמה םיצבק הל
 איה הנותחת הרושבו ,וזה הישילשל רתוי

 .יסיסב ןורכיז רתוי הנפמו הריהמ

 .םלשנּו םת

 63] וכ



 ונתיאמ םיבר 4

 עשעתשהל םיבהוא
 תונכוהת םע
 רצייל תורשפאמה

 תחא .תרחא המרב היצמינאו הקיפרג
 הניה םלועב רתויב תוירלופופה תונכותה
 הצואת הספת 3 הסרגמ לחהש ,32 וס

 תוקתעומה תונכותה תחאל הכפהו הרידא
 - תאזו ,םלועבו לארשיב רתויב
 | .םוצעה הלדוג

 לש הריחמש םיעדוי םכמ םיטעמ
 םהש %3,500-כ וניה ל"וחב 30 0
 !ווואוו - ח"ש 10,000-מ הלעמל עודיכ

 ל"וחמ הדמול וא קחשמ לכ טעמכ

 הנכות תב כ זוגו תרי ו
 לש ; התמצ ועב םישמת ניקחשמל םיבר

 ,המיהדמה הקיפרגה ו הנכותה
 תורכמנה םהלש תונכותה תא הוולמה
 הביסו הרגאל הרומת שי ןכל ,בר ףסכב
 .הובגה הריחמל

 םימצע רוציל תרשפאמ 35 0

 והשלכ רמוחל םמיאתהלו םיידמימ ו
 - תבורעתהמ היצמינא רוצילו ,חטשמ
 ?אה ,רזוז לש

 תופצל ,רודכ רוציל ןתינ ,המגודל

 קורי קיט ז תחש ושל ןיעמב ותוא

 .הטמו ל ץופקל ול םורגל
 םישועו ,םימצע הברהב םישמתשמשכ
 ןתינ ,היצמינאו תויתימא תורוצב שומ

 בכרומה ,אלמ ידמימ 9 םלוע ר ד ל
 .תויתואיצמ טעמכ

 המצוע תלעב הנכות איה ג יי

 תלגוסמ איהש המ ללגב קר אל ,הבר
 ןתינש הדבועה תוכזב אלא ,תושעל
 ןיאו ,יתיב 6 בשחמ יבג לע תאז תושעל
 תורשע הלועה תיפרג הדובע תנחתב ךרוצ
 הנכות תיינק ינפל דוע םירלוד יפלא

 יבג 0% תופסונ (םילודומ) רזע תוינכות 6
 ,רתוי םדקתמ ךסמ לא "תאצל" ןתינ ,ךסמה
 תלתה םצעב םי וש םייוניש עצבל
 תא תוארלו ישארה ךסמל רוזחל ,ידמימ
 .תידיימ םייונישה

 בר חוכ םיפיסומ וללה םילודומה

 תא םיציאמ ,3כ 5%0610-ה ינמואל
 עצבל םירשפאמ ,םימצעה לש היצמינאה
 ,רתוי הלק הרוצב תבכרומ היצמינא

 תוינש ךות האצותה תא תוארל םירשפאמו
 .תיחכונה הסרגב (!תוקד אלו)

 - [תצפזפ6 81ת6ו886065 השדה הנוכת

 הבושחה הנוכתה השעמלו 1% רוציקב
 םימצע המכ רבחל תורשפאה איה ,רתויב

 אלל יסחיו הווש ןפואב ועוניש ךכ ,דחי

 3 הסרגב .ןושאר זזוה םהמ ימ תובישח
 .ךכל רשקב תויניצר יד תולבגמ ןנשי
 וז הטישבש אוה ו הנותחתה הרושב

 :םה הנכותב תופסונ תוטל |
 4 דע םקמל ןתינ - (יהחוסזג 16וע

 הדש קמועו םוקימ לע טולשל ןתינ .תונוש
 בצמה והזש תטלחהש עגרב .הייארה

 הדובעה ךסמל רוזחל לוכי התא ,ןוכנה
 .תיפוסה האצותה תא תוארלו ישארה

 .רתויב םיאתמה תא רוחו ,הריעז הנומת

 לבטלה ידכ : עקרה 5 ו לבו ל
 .רתוי תיתואיצמו הבוט הייאר תיווז

 !ךרדל הלאא

 תרשפאמה הדיחיה הנכותה

 !ריכהל אנ
 ופס - יטוגנד לש ויתואקתפרה
 תורישי רבחתונה יביטקארטניא
 ויקה וז

 ופסב ףדפדלו אורקל ,טרס ["
 בשחמהמ שקבל וא ,ףווצמה .

 לכ תוארהלו רופיס םכל אירקיש

 ולכות ףוסבל .ונחמ ורחבתש עטק
 ו ג-ד
 .וצק ואדיו ןוטרס ורצית

 הידירט

 רוצילו תונבל ,ןנכתל םכל

 םהיניב םינוש םיסחגד 0

 םייח ילעב ,םישנא ,תוינוכמ

 .דועו םינבונ

 2 0 קרב-ינב | 3 דר .ם"עב הסיוט גאב קוויש י
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 ץכ יזייד :תאמ

 ,דמחנ יד הז .ךל םיארוק ךכ .בכוכ
 ךל ןתונש קחשמ ,ךכ לע םיבשוחשכ
 המ עדוי אל ינא .בכוכב טולשל תורשפא
 םעפה התיה וז יליבשב ךא ,םכתיא
 םתאו ,תכל בכוכב יתטלשש הנושארה
 ךירדמכ הבתכל סחייתהל םיאשר טלחהב
 .דחוימה קחשמל ימשר םיריית

 זג ירודכש ריכזהל בושח ,הליחת
 ,םירטמוליק ינוילימ לש רטוקב םירעוב
 םוצעה םלקשמ .קחשמ ילככ םיעודי םניא
 ,בר הבוגל תוציפקב םהילע השקמ
 תוטונ םחטש ינפ לע תוהובג תורוטרפמטו
 הזו ,קחשמ לש םימלש םיקלח ףורשל
 .קחשמבש רגתאהמ והשמ דירומ

 ןטק בכוכ לע טולשל תונמדזה ךל שי
 םא .8א157148 םשב םינפו םיידי לעב
 םיטושיק ול ןיאש עד .קייצנובכוכ ,הצרת
 ,םירטמוליק ינוילימב שא תובנז לש
 אל ,םיבכוכל םייחו רוא ןתמל תורשפאו
 .תונבל תופפכ גוז ול שי ךא ,תמייק
 וידי תלעפהב ידמ קוסע ונרוביג
 קחשל ול תורשפאמה ,תויטסלאה

 =%- 344כ

 .עיגהל דואמ השק םהילא תומוקמב
 :יקימיג ץפח שי םיקחשמהמ דחא לכל

 תועבט קינוסל ,תוירטפ שי ויראמל
 טומ עיפומ םעפ ידימ .תוטומ ₪151 /48-לו
 ומצע תא בבוסל בכוכה תא ןימזמו יכנא
 עיגמ אוהש דע ,יוצרה ןוויכב וילע
 םימעפל .םיקחרמל קרזנו לע-תוריהמל
 םיסונובה ירוזאל םתרזעב עיגמ התא
 ,המר רובעל תופסונ םיכרד םירשפאמה
 םש םה ,המרה ףוסב םיאצמנ םה רשאכו
 .סונוב תודוקנ ךל תתל ידכ

 קינוס חסונ לגלגתהל לגוסמ בכוכה
 ("תוחגנ" בוחרב הנוכמש המ) חוגנלו
 םיצפחו תובית .עקרב םינוש םיביואב
 ,תונתמ הברה םכותב םיליכמ חטשב םינוש
 ןכל .תומיענ אל תועתפה םג םימעפלו
 סנכנ התאש ינפל חיש לכ קודבל בושח
 ?ףרוטמ בנרא וב רתתסמ ילוא ,וכותל

 סוב לכ חצנל תדחוימ ךרד שי קחשמב
 המ) םעפ רחא םעפ םתוא ףוקתל םתס אלו
 ."הרוצה תא םהל חסכל" בוחרב הנוכמש
 .שאה תובהלמ ךרדב רהזיהל דואמ בושח
 תושעל תלגוסמ שאה ,בכוכ התאש תורמל
 עיגמ התא רשאכ ."יבכוכ רגרובמה" ךממ
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 ימדה בכוכ תא חכשת לא ,תודתי תדוכלמל
 בושח .תודוכלמה לע ותוא לעפהו ךלש
 קוחה יפל .ןוטוינ יקוח תא רוכזל דואמ
 דגנתמ חוכ שי הלועפ לכל ,ולש ישילשה
 .ותמצועב הוושו ול ךופהה ןוויכב לעופה
 המ הזו ,הזה קחשמב םג ןוכנ הזה קוחה
 םימל תחתמ םיבלשה תא השועש
 הפקתהה יכלהמ דחוימב ,דואמ םינכוסמל
 ירחא תירוחא העונתש ינפמ תאז ,םהבש
 ךתוא סינכהל תולקב הלוכי תושגנתה
 .תורצ רתוי הברהל

 חטשמה יקחשממ דחא דוע והז ,ןכ
 לכ תא ול שי .קינוס לש ןונגסב הגסב
 תפסותב רנא'זה לש םיליגרה םינייפאמה
 םילמב .ולשמ םיירוקמ םיבוביס המכ
 ."םימשהמ לפונש קחשמ" תורחא

 ץכ יזייד :תאמ

 לכ יתוא שגרמ הלרדניס רופיסה
 יל המדנ םימעפל .שדחמ םעפ
 אל ,תולרדניסל הקוקז הרבחהש
 תוקוקז תולרדניסה רשאמ תוחפ
 קחשמהש תורפסמ תודגא .הרבחל
 סאו כמ510%א תרבח לש םילולמנ
 רשא דע ,ףסה לע םימעפ המכ החדנ
 תחקל המיכסה 25צ06%0815 תרבח
 עובקל ןתינ םויה .התוסח תחת ותוא
 תא תחקל וברס רשא הלאש ,שוריפב
 ,לודגב ועט םתוסח תחת קחשמה
 םיקחשמה דחאל ךפה אוהש ינפמ
 םיריכמ ודנטנינב .םלועב רתויב םיבוטה

 רצומה תא ופטח טושפו ,לאיצנטופב

 טבמב ,לבא .פא1 כמ510א לש שדחה

 יאדווב הכוז 1!א1841.1.צ קחשמה ןושאד
 וצעננש םילהובמ םיטבמ םתואב
 ואשונש ומצעל בשח ימ ,רבעב םילולמנב
 לגלג ילעב םיינפוא היהי הזכש קחשמ לש
 ?דחא

 וחילצה כא14 .ךכ קוידב הז ,תאז לכב
 - יפוא ןומה םהלש םילגלג-דחב סינכהל
 םשאר תא םיענענמ םה דציכ בל םיש
 תא םיבבוסמ וא ,םידיספמ םה רשאכ
 ךלהמב .ברקתמ בירי רשאכ רוחאל םשאר
 ךלש עונפואה תא ץירהל ךילע ,קחשמה
 דגנ לכותש רתויב רצקה ןמזב תוכרדמ לע
 התא ,םהילע רבגתהל ידכ .רבח וא בשחמ
 תא ריבגהלו םידחוימ םילולעפ עצבל בייח
 םיבוביסב םילולסמ םג שי .תוריהמה
 םהש קינוס לש קחשמב ומכ םילגלגתמ

 םיליגרת תושעלמ רהזיה ךא ,רידא ףייכ
 ץחה ,ידגנ ןוויכב ץח האור התא רשאכ
 .רוחאל ךתוא ףוחדי טושפ

 תוריהמה תריבצ אוה ןוחצינל חתפמה
 ,רהמ קיפסמ זז אל התא םא .תילמיסקמה
 .תוכוראה תוציפקב חילצת אל םלועל
 הציפק תוחפל שי בלש לכב ללכ ךרדב
 תונמדזה ךל תנתונ איהו ,הכורא תחא
 ידי לע תוריהמה תא ריבגהל תניוצמ
 אצמנ התאש ןמזב .םילולעפ ןומה עוציב
 םיהדמ לולעפ עצבל דואמ יאדכ ,ריוואב
 ,סונוב תודוקנ ןומהב ךתוא הכזיש דחוימב

 רפוס לש הדיחיב ךכל ףסונבו
 .קיזת אל יאדווש ,תוריהמ

 לש חתמה תא רובשל ידכ
 ,םילולעפ ילולסמ םנשי ,םיצורימה
 לש םיוסמ רפסמ עצבל בושח םהב
 .לזוא ןמזהש ינפל תודחוימ תועונת
 הבורא יצח ךותב עצבתמ הז לכ
 .(דרובטייקס ילולעפ ומכ שממ)
 ךסמה םימעפלו ריהמ דואמ קחשמה
 תוריהמ לומ דומעל לוכי אל
 ירצוי .תצק "חרמנ"ו לגלג-דחה
 (ידמל ינקעצ ןפואב) ושיגדה קחשמה
 םיעבצב לחה ,קחשמב םינוש םיטרפ

 תינשערה קורה תקיסומל דעו םיריהבה
 .קחשמה תא הוולמה



 התא חטב .םש התא ןכ התא ,יל חלס
 גשומ ךל שי ,האפרמה תא שפחמ ינא .עדוי
 הרזומ תצק הנמזה יתלביק טושפ ,הז הפיא
 ןימאמ אל התא .ונ ,תוניצרה אישב ,ראודב
 .ךמצעב הארתש יאדב ילוא ?יל

 רתויב ידוס רוקיבלו הקידבל ןמזומ
 תרמגנ אל ךרדב םינש עברא רוגסה דסומב
 .תרנכ 'חרב םיניתממ קרב ינבב

 איבהל יאדכו םלוה שובלב אובל יוצר
 .הנתמ

 ,םותחה לע
 זיוו ר"ד דסומה להנמ

 לבא ,יתעגה םנמא קרב ינבב תרנכ 'חרל
 אל ינא .דסומה וא האפרמה לזאזעל הפיא
 םתא ,ינוחטיב גוויס ."דסומה" הפיא לאשא
 הלאכ לואשל םיענ אל תמאה ןעמלו .םיעדוי
 .תולאש

 ילרוטספה ומש תורמל ,תרנכ בוחר
 קש ,הבהא ,העיקש לש תויצאיצוסא ררועמה
 תרנכ וה"ל ןוימד לכ רסח ,אשד יבחרמ ,הניש
 רתאל יתחלצה ינאש ידיחיה ןוימדה "...ילש
 קינחמה ןשעבו םיתיעבמה םיקקפב אוה
 .(תרנכב םילגנמ לש עובשפוס ומכ טעמכ)

 תויהל הרומא ןאכו ,שי המ הז לבא
 .זיוו ר"ד לש הקינילקה

 לואשל רשאמ ,תכלל ךישמהל ףידע
 ימצע תא אצמא דוע ןללגב ,תוכיבמ תולאש
 ריבסהל הסנמ ,תיזג יבג וא ןוליש ןד לצא
 הז לכו יתנווכתה קוידב המל לארשי םעל
 לע הבשחמה קר .גניטיירה ןעמל יח רודישב
 המישנו תותיווע ידכ דע יתוא הדיחפמ הז
 ילוא ,בוט אל שיגרמ תמאב ינא ,הרידס יתלב
 .לקלוקמ והשמ יתלכא ילוא ,ןשעה הז
 ינא ,תרוחרחס וזיא וי ...שארה יל בבותסמ
 ינא ,םימ תותשל ,םיילגרה לע דמוע ישוקב
 ....םימ ,םימ בייח

 רדחל זיוו ר"ד ,לוחכ דוק ,לוחכ דוק"
 ".108 רדחל זיוו ר"ד ,8
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 ימויה 'זאסמה עצמאב בוש ,תוחורה לכל
 קוידב ינא ,רחא ןמז אוצמל ולכי אל .ילש
 אל דועו ישדוחה רודמל הארשהה עצמאב
 .סונייקואל רבעמ השדח ףא עיגה

 רדחל /זיוו ר"ח ,לוחכ דוק ,לוחכ דוק"
 ".108 רדחל זיוו ר"ד ,8

 ,םעפה תועידיה ועיגי הפיאמ ןיינעמ
 ריע וזיא ...קרוי וינ הא ,קרוי וינ ,אמור ,זירפ
 וינב ינאו תא ,שממ לש ןילופורטמ ,האלפנ
 .תוריחה לספ ,יוודורב ,קראפ לרטנס קרוי

 ףוחד זיוו ר"ד ,לוחכ דוק ,לוחכ דוק"
 ".108 רדחל ףוחד ,108 רדחל

 גרוה ראווצה ,ןאכ שממ .בוט הז ,ןכ ,הא
 ינואג הברהל הרוק הז תעדוי תא .יתוא
 ירסח ונחנאש םירמוא דועו םיבשחמ
 תא םיניבמ אל ,ונמצעב םיזכורמ ,תושיגר
 .םוי-םויה תויעב

 תא זיזת ,זיוו ר"ד ,לוחכ דוק ,לוחכ דוק"
 תומל דמוע םדא ןבה ,האטורג תכיתח ,ךמצע
 ".108 רדחב

 םע קיפסמ ,זמרה תא יתנבה ,ייק וא
 .הזה 'זאסמה

 ,הכסמ ,תופפכ ,ןבל קולח
 = רתיל ץ1גץ5ו0000ה הזיאו קרזמ

 | - .108 רדחל המידק .ןוחטיב
 = ,יתוכמס ינאש תבהוא תא

 ?ןוכנ
 דוק ,זיוו ר"ד ,לוחכ דוק"

 ",זיוו ר"ד לוחכ
 התא -,זיוו ריד זירו יריד*

 ,ןמז רבכ ןיא ,עיגהל חרכומ

 תוחאה תרבדמ ,רדחב רבכ ינא
 ידיחיה התא ,ר"ד ,הרהוז
 ."ונל רוזעל לוכיש

 ר"ד 100%-ב תקדוצ איה"
 םירמ ,קוצ רינ ,ינא וליפא ,זיוו
 אל ינא תושעל המ ןיא .םיידי
  ץוח ,היעבה תא רותפל לוכי

 | הבושח השיגפ יל שי הזמ

 ,הקירפא םורדמ הצובק םע םילשוריב דואמ
 תא ליצהל יאדכ .זיוו ר"ד בוט יל בישקת
 .ךליבשב ןיינעמ תויהל לוכי הז .הזה רוחבה
 ".זיוו ר"ד ,המידק

 לש יסאלק הרקמ דוע ומכ הארנ הז"
 ביוחמ ךא לנויצאר רסח ינגורטה בוריע
 תועדומ רסוחו םימ ,ןשע לש תואיצמה

 ".תימויק
 הלאש "?ןושלה תא ול תקדב ,ןושלה תא"

 ,תאז ישעת תאש יאדכ" .זיוו ר"ד תא הרהוז
 ךירצ םא ,הפ תינושלה תכרועה ירה תא
 ".שדחמ התוא ול יכרעת

 םרגילימ 10 ,6 םרגילימ 30 יל ינת"
 המכ .הזה הרקמב 5804 ךירצ אל 5
 המ ,הרהוז בגא .רוש ומכ אירב אוהו תוקד
 י?ברעהל הניכמ תא

 הרוחש הלמש זיוו ר"ד ,דחוימ רבד םוש"
 '?ךתיא המ ,תיסאלק

 יל שי ,םולכ תונקל יתקפסה אל דוע"
 ".םיספ לע בשוח ינא ,הרפסמב רות דוע

 הרהוז הארק ",ררועתמ אוה ר"ד ,ר"ד"
 .תובהלתהב
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 לאש "?שיגרמ התא ךיא ,רוחב םולש'"
 זירו ריד

 ,תבאוכ ןושלה קר" ,יתינע ",רדסב ינא"
 ?יל הרק המ .ירמגל התוא ץחמ והשימ וליאכ
 יל ורמאת לא !דחא עגר ?התא ימ ?ינא הפיא
 ".זיוו ר"ד לש האפרמל יתעגהש

 .זיוו ר"ד רמא ",יטנגילטניא לבא ינלוח"
 דיימ ,ןיינבל הסינכב חורמ ךתוא ונאצמ"

 ".תופלעתה דועב רבודמש ונבה
 רמא ",ונל ףלעתמש ןושארה אל התא"

 קר ,תותשל והשמ ול ינת הרהוז" .זיוו ריד
 ,םהל הרק המ ,הלאה םימה ,תרנכהמ םימ אל
 לכ איצמהל ונחלצה .ונלש םלועל הרק המ
 ,םינייוול ,תויללח :םיבוט םירבד הברה ךכ
 .ישונא עדי לש תומוצע תויומכ ,םיבשחמ
 ".םדא ינב אל םא ונחנא המו

 ר"ד תא קזח הקביח ,העמד התחמ הרהוז
 בוט ,ךל השק המכ תעדוי ינא" השחלו זיוו
 ".הביסמ ברעה שיש

 טעמכ ,םומה יתייה םיעגר םתואב
 רסח יתייה תוקד רפסמ ינפל קרש יתחכש
 ."?הביסמ וזיא" יתלאש יתפצוח בורב ,הרכה

 טבמב ילע ולכתסה הרהוזו זיוו ר"ד
 זיוו ר"דל הרהוז השחל ךכ רחא ,לזלזמ
 הנע ר"דהו ,ןיבהל יתחלצה אלש טפשמ
 םרגש ךויחבו ".לבמט םגו ינלוח םג" שחלב
 ינא ,דואמ םיענ" רמא םטמוטמ שיגרהל יל
 תא יתמקה קוידב םינש עברא ינפל .זיוו ר"ד
 ,בשחמ יקחשמ ,םיקחשמל ןוחריה ,זיוו
 יקחשמ ,ודנטנינ הגס ,ןחלוש יקחשמ
 ".םידמחנ םירבד ינימ לכ דועו םידיקפת

 תונותשע דבאל יתלחתה םיעגר םתואב

 תא יתאצמ ,םויה תא יל םתישע ,בוט לזמ"
 ?הז לכלו יל המ דובכה לכ םע לבא ,רשואה
 ,הקידבל יתנמזוה ?ייחמ םיצור םתא המ
 הצור ינא וישכע ,תובדנתהב יתאב ,רוקיבלו
 ".התיבה

 לוכי אל התא וישכעל ןוכנ ,הארת"
 ראשיתש העיצמ ינא ,שלח התא יכ ,תכלל
 ,העתפהב ךילע ונתחנש תעדוי ינא .ונתיא

 ",הביסמ לש יפוי היהת ,ראשיהל יאדכ לבא
 .הרהוז הרמא

 רמאו םייניעב רשי יל לכתסה זיוו ר"ד
 ,הרפסמב רותה תא יתדספה ךללגב"
 ,יטנמור עגר יתעטקו עצמאב 'זאסמ יתקספה
 ".הביסמל ראשית תוחפל

 סינכהל ךירצ ,המוארטב םדא ןבה ,ר"ד"
 תוחיש תצק ,ייפ הל ןגרומ לצא לופיטל ותוא
 .הרהוז הרמא ",ול וקיזי אל

 םתא ,םירטאיכיספ םוש ,תוחיש םוש"
 אל הז םישוע םתאש המ ,יתוא וממסת דוע
 יוותתכלל יל ונת ,ירמגל אירב ינא .יקוח

 תא העטק יהשימ ןוכנ רתוי וא והשמ
 ןמב רדחל הסנכנ .ילש תילולימה הפונתה
 המיהדמ ךכ לכ התיה איה ,וזכ תונידע
 .יתקתתשה טושפש

 עברא רבכ ,ייפ הל ןגרומ ,ןגרומ ינא"
 םעפ ףאו הזה םוקמב תבבותסמ ינאש םינש
 ונחנא .ךומכ ינבצע ךכ לכ והשימ יתיאר אל
 וריאשת .תצק עגריתש יאדכ ,רבדל םיכירצ
 ".השקבב ,דבל ונתוא

 ונראשנ ,רדחה תא ובזע הרהוזו זיוו ר"ד
 .ןגרומו ינא קר ,דבל

 תוקושתה ,לכה טעמכ ךילע תעדוי ינא"
 אל ינא .לכה ,תולפטה תונומאה ,םידחפה
 ךסחי המ תטלחה םרטש הדבועהמ תרשואמ
 לבא ,םיאנושש וא םיבהואש וא ,יפלכ
 םינוע אלש יאדוובו תיפוס הטלחה םיטילחמ
 וא יתטלחה אל דוע ,ומכ תישפיט הבושת
 ,השק הפוקת רבוע ינאש וא ןמז ךירצ ינא
 ."םיאנושש וא םיבהואש וא ןיינעמ אל הז לכ

 .יתרמא "הפי תאש בשוח ינא"
 ,ילע םישקמש תבהוא ללכ ךרדב ינא"

 ".לובגה תא תרבעש יל המדנ לבא
 יל ורמא טושפ" ,יתינע ",יתנווכתה אל"

 ייפ הל ןגרומ םע תוחישל סנכאש ןכ ינפל
 ".גולונומ היה הז וישכע דעו

 םינוש ונלש םיגשומהש הארנכ"
 , .ןגרומ התנע ",הלאה םיאשונב

 העיגמ תא" ,יתלאש "?ךבוסמ ךכ לכ המ"
 אל תאש יל תרמוא ,הנה
 העד םישבגמ אלש תבהוא
 תאש תרמוא ,ךיילע תצרחנ
 ךל עירפמו לכה ילע תעדוי

 ,בשוח ינאש המ תא יתרמאש
 ".רדסב אל ןאכ והשמש ידות

 ילא רבדמ אל דחא ףא"
 והשמ םא" ,ןגרומ הרמא ,"ךכ
 לוכי התא ,ךיניעב ןח אצומ אל |
 ".םיארחאל תונפל |

 ינאו רדחהמ המלענ ןגרומ
 דמעמ ונקזחה אלש יתרעטצה
 .תוקד שמחמ רתוי

 רוחב סנכנו החתפנ תלדה
 ינא" .רוחש םשג ליעמב ריעצ
 יארחא ינא" ,רמא ",רעס ןב ןרע
 איהש ומכ ייפ הל ןגרומ לע
 ויהש ןיבמ ינא ,ילע תיארחא

 "?תויעב
 .יתינע ",תרעסנ התיה איה ,ןכ"
 ,תינבצע ןגרומ" ,ןרע רמא ",ןיבמ ינא"

 העוגר תישענ אל איהו ,הנש דוע הילע הרבע
 הדבועהמ עתפומ דואמ ינא .םינשה םע רתוי
 לכב לבא ,הייחלמ םע וישכע רבדמ אל ינאש
 ,םויה םיצוחל םלוכש ןיבתש בושח הרקמ
 ןב ףחש םשב רוחב תיאר ,בגא .עדוי התא
 ץוחב יתעמש .ןאכ תויהל רומא אוה ,רוצ
 התיה איה .ץכ יזייד תא שגפ אוה ךרדבש
 לש רבכעה תא הלכאש ךכ ידכ דע הבער
 עיגהל קיפסה אל ףחש הז ללגבו ,ףחש
 ".ןמזב

 רופיסב ןיינע יתיליג עודמ ןיבמ יניא
 ךותמ םתס וא ,תושישתה ללגב ,הומתה
 י?ץכ יזייד םע הרק המ" :יתלאשו סומינ

 תאצמנ יזייד" ,ןרע רמא ,"הבוט הלאש"
 ".סלדיא דוד רנירטווה לצא

 ןוחטיבה ןיצק ,ךבילרק יבוק ןאכ"
 עיגהל םישקבתמ םינמזומה לכ ,םכלש
 רפסמ דוע םיליחתמ ונחנא ,ישארה םלואל
 ".תוקד

 .ן[רע רמא ",זוזל םיחרכומ אוב"
 ימצע תא יתאצמ תודחא תוקד רובעכ

 .ייחב רתויב רזומה םויה לש ואישל ךרדב
 הנה .םירכומ םיפוצרפ המכ ,אלמ םלואה
 ,הרהוז ,זיוו ר"ד ,ןגרומ

 דמוע הז עגר לכ ,תורואה תא םיבכמ
 .סנכיהל ךירצ והשימ ,תורקל

 םלוכו קלדנ רואה ,תחתפנ תלד תקירח
 !בוט לזמ !בוט לזמ .םיחרוצ

 םוי שי קוידב ימל ,םלואל סנכנ אל שיא
 ףאו ולדתשה םישנא ,םלוא וניכה ?תדלוה
 םלואב להקה תאז תורמל ,סנכנ אל דחא
 יתלוכי אל .ליגרכ לכה וליאכ גוגחל ךישמה
 ךלמה ידגב"ב דליה ומכ שממ ,קפאתהל
 ךלמה ,םוריע ךלמה" קעצש ,"םישדחה
 .המורמ יתשגרה עגרה ותואב "!םוריע

 ינא "!םכל הרוק המ ,סנכנ אל שיא לבא"
 עגר ותואב ,וקתתשה םלוכו יתחרצ
 תא .ךיבמ יד היה הז ,הפצוחה לע יתרעטצה
 .זיוו ריד רבש םלואב הקיתשה

 םינש עברא ,ונילע ורבע םינש עברא"
 עברא .תוריחב ,הדאיפמילוא ,לאידנומ הז
 ,היגולונכט תכפהמ .90-ה תונש ןהש םינש
 םוי ידימ תשחרתמש הכפהמ .הקיפרג ,עדימ
 ונחנא .הילא בל םישל םיחכוש םא םג
 !!!הכפהמה

 הבוט יכה הנתמה התא ,ריעצ רוחב התאו
 חרזא דוע ,הזה ברעל איבהל יתלוכיש
 .םינש 4 רבכ תמייקש הכלממ ,הכלממל
 י.ט/12 תכלממ

 "1120 דעו ךייחל"
 ,ודיב קיזחהש ןייה עיבגמ םגל זיוו ר"ד

 ...אצמנ ינא הפיא ןיבהל יתלחתה קר ינאו
 ב.נ
 םע רבדל רוסאש הרמא דימת ילש אמאו

 םירז

 כ



 ייפ הל ןגרומ סע תוחתיש
 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 ונבשי (???אה) םכדבעו יבא ,ןגרומ
 יבא דועב .ספי'צ ונלכאו יבא לצא
 בצקב ולש םיבוהצה תולקמה תא ףרוט
 ינא יתטבה ,היינש-ונאנל 10 לש
 התיהש תומכב חלמ הכפשש ןגרומב
 ךחמ אפמאד,חלמה םיל הקיפסמ
 א \דזסא

 .יתלאש "?השוע תא המ"
 והז תירבעב) "ותסםמ][/ 4-5[ ךי"

 .(חלמל הפיקת ןיב עשעשמ םילמ קחשמ
 םיצצ ספי'צ ידירש ,הלעמ טיבה יבא

 .ויתועתלמ ךותמ
 ,ילש תחלצה תא יתפחדו וב יתטבה

 לכא יבא .יתרמא ".ןובאיתה תא יתדביא"
 השעמל ונתשולש .ילש ספי'צה תא םג
 האצמ הצובקה לכש םושמ ,םיסאובמ ונייה
 זירבהל דחוימב םיבולע םיצורית
 חיטבה רואיל המ יל תפכא המ) .קחשמהמ
 (?ולש הרבחל

 ,הקיעמ הקיתש לש תוקד רפסמ רחאל
 תא בשחל יתלחתה ינא יכ דע הקיעמ הכ
 תחא הטלב לע תעצוממה םימתכה תומכ
 סופתל תושאונ הסינ יבא ,יבא לש ותיבב
 םיניסה יכ עודי) קיטס-פו'צ םע בובז
 ,(לכהב חילצי הזב חילציש ימ יכ םינעוט
 ןגרומו ,סקיטס-פו'צ ול ויה אל לבא
 .ןיגוריסל הינרופיצ תא הרציקו הכיראה
 ינימזת ילוא ,ןגרומ" :רמאו יבא חתפ זאו
 ".קחשמ הזיא ןגראנו םירבח המכ

 יתחרז ינא םג ,ורוא ןגרומ לש הינפ
 הקעצ "!ץוציפ ןויער הז עמש" ,והשמ
 אל 1001 תדלוה-םוי הל היה) .השישקה
 (.הז לע רבדל אל םיפידעמ ונחנא .ןמזמ
 ןיע המצע ,םידדצל הידי תא הפינה ןגרומ
 .םסק תולמ רפסמ השחלו תנווכמ יתלב
 ",היינש" .יתלאש "?ונ" .הרק אל םולכ
 םתוא רתאל שחלל ןמז חקול" ,ןגרומ הרמא
 ".םתוא ןמזלו

 .יבא ףלש ".ןגרומ הא ,םינקדזמ"
 לבחו בוט ןקחש אוהש ןגרומ תא יתענכיש
 .קחשמה ינפל דוע הייחלמל ותוא ךופהל

 הצוחה ףע ילש הלוקה סוכ ךותמ עתפל
 לדוגל דע לדגו ךלהש ,ןטק קורי שוג
 יתקעצ "!רדיירמירג" (סונימ סולפ) ישונא
 ,ןגרומ לש קוריה ןוקרדה לא העתפהב
 ".ךתוא וניאר אל םינש"

 ,ןוקרדה רמא ".קוסע יתייה"
 תנתונ אל השאהו ,ןיבמ התא ,יתנתחתה"
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 ףיסוה ",השעמל .עובשפוס לכ קחשל יל
 ינאש הל רפסל ךירצ יתייה" ,רדיירמירג
 ".לודגה יחא תא שוגפל ןמזומ

 לש לודגה חאה ,הדיחפמ הבשחמ וז
 .רדיירמירג

 חתפו םק יבא ,תלדב העמשנ הקיפד
 (?שדח דוע המ) רוחש ולוכ שובל .התוא
 דשל דע בוטר .יידילוה ראב ץוחב דמע
 .ודיב ףולש חדקאו ויתומצע

 לוקב ריכשה חצורה רמא ",ןגרומ"
 תא יתאצמ קוידב ךל תפכא אל םא" ,רירק
 םייתנשל בורק יל חקל ,ןקזה ןוטרוה רטיפ
 ,וחוכ אולמב ראב חרצ זאו ".ותוא אוצמל
 רוביחו רלוד ןוילימ העבש חיוורמ יתייה"
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 רמוכה תא חצור יתייה םא ,םילבכל םניח

 ושע ולש תופטהה המ תעדוי תא .ללמואה

 י?1ניטיירל
 ינא ןכ םאו .חרבי אל אוה ,תויוטש"

 .ןגרומ החיטבה ".ךליבשב ותוא סופתא

 ראב למלמ ".דבל ותוא לסחל יתיצר לבא"

 י?הריב שי" .אכודמ דעצב המינפ סנכנו

 יבא לש היזיוולטה הקלדנ זא קוידב

 איה יכ אל .העתפהב הב יתיהב .המצעמ

 םירבד ןגרומ דיל) המצע תא הקילדה
 אלא ,(םימעפל םישבתשמ םיילמשח

 לש םפושמה ופוצרפ תוינכותה םוקמבש

 .הכותמ ךייח דראלטנס
 התא המל" ,ןגרומ הלאש "?דראלטנס"

 י?הפ אל
 םחול בישה ",אובל יתלוכי אל"

 רשקתיש שחלה םע יתרגס זא" ,רבדמה
 ".וזה הספוקה ךרד וניניב

 לגלגת ךיא" ,יבא קעז "ורייפ אל"
 י?תויבוק

 ךרד וארת םתאו ןאכ לגלגא ינא"
 י?קחשל רשפא" ,דראלטנס רמא ".ךסמה

 ראב קעצ "!םסוק תויהל הצור ינא ,ייה'
 ץוח םולכ ןיא ,בגא" ,יבא לש ררקמהמ
 י?יבכממ

 ".םירבח שי ,יבכמ שי" ,יתרמא ",ייה"
 דראלטנס קעז "?םסוק םואתפ המ"

 םיקחשמ !הפ הזמ קיפסמ יל שי" ,עקרמהמ

 שיא תויהל הצור ינאו קנאפרבייס
 ".םיבשחמ

 הצור ללכב רדיירמירגש ונבהש ירחא

 ינא ,המיא הפידעמ ןגרומ ,ינוידב עדמ
 תוארהל הצור יבאו ,סומוח םע התיפ הצור

 לע ונטלחה .רוזחתשכ םלש תיב אמאל
 .0א1-ה היה יבאו םירוביג-רפוס קחשמ

 ונרציש רחאל יבא חתפ ",ייקוא"

 םתא" ,רוביגה תטישב תוריהמ תויומד

 ,א-א5פא-ה ידי לע םיפקומ
 הג אם תז6א-ה גצםאס0ספא5-ה

 "...ןזמטאבו 10960 8
 .ץוציפ היה

 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 רבכו ילש רופישה םסרפתה קר
 זא ,ריהבהל שיש םירבד לע ונילע
 ךרוצל דחא דומע שידקהל ונטלחה
 לובמ םע וצורתש ינפל ,תורהבה
 המכ ולאשת ,םתס) םכלש תולאשה
 .(הז ילב ונל םמעשמ ,םיצור םתאש

 תונורשכה קרפב ונרמאשכ ,לכ םדוק
 ,םיפקת ןיידע םינשיה תונורשכה לכש
 אל תויוחמנתהה תמישרש ךכל ונווכתה
 תמישרל תכפוה גכ8ע-ה לש ברקל
 םתוא םיבשחמ היפ לע הנוכתהו ,תונורשכ
 הבוג רבעב עבקנ היפל הנוכתה איה
 הגרדב ,ןכ ומכ .לקו טושפ .תוחמתהה
 וליאכ ,ליגרכ תונורשכ םינוק הנושאר
 ןורשכב .1 הגרדל 0 הגרדמ תילע עגרה
 יפ לע םימדקתמ ,הלטה תגרד חותיפ
 רפס לש ולא יפ לע אלו ונלש תואלבטה
 תדימלל לוגלגה :ונלש תועטו ,ןקחשה
 לע ססובמ ןורשכה היה וליאכ בשוחמ שחל
 .([הוכל) המכוחה וא (םסוקל) הנובתה
 םישחל ןוויכו םישחל לועית תונורשכ
 שחלה לש העיגפה ייוכיס לע תועיפשמ
 הלטהבש החלצהה ייוכיס לע אלו ,דבלב
 .(הזכ ןיא)

 עיפומ ןורשכ םא .ונחכשש והשמו
 היגולורטסא ןורשכ לשמל) תומוקמ ינשב
 תונורשכב ןהו ןהוכ תונורשכב ןה עיפומ
 ותוא ,טושפ ןורשכ ותואב רבודמ ,(םסוק
 תודוקנה תוצובק יתשמ תחאב שוכרל ןתינ
 תאז תורמל לבא .(ןהוכה וא םסוקה לש)
 תחא תבב ןהיתשב ותוא שוכרל ןתינ אל
 זבזבל ןתינ אל רמולכ) הגרדה התואבו
 לע םסוקה לש היינקה תודוקנמ הדוקנ
 תחא זבזבל תינמז ובו ,ןורשכב תחא הגרד
 רבדו .(תפסונ הגרד לע ןהוכה תודוקנמ
 ןה םיבלושמ תועוצקמל תואמגודה ,ףסונ
 15-ל לוגיעה ינפל דבלב עצוממה לש
 ןה תורתוימ וא תופסונ תודוקנ ,תודוקנ

 .ןקחשה תטילשב
 רטפיהל ונרמא רשאכ ,תונוכתב

 ימש ךכל ונווכתה ,חוכב םיזוחאהמ
 קרוז אלו 18 חוכ םע ראשנ 18 לגלגמש
 זא ,חוכב +1 ןתונ עזגה םא לבא .םיזוחא
 הדומעב םישמתשמ לבא 19-כ םשרנ וחוכ
 אל חוכש תורמל בגא .18/01-50 לש
 אלא ,העיגפה ייוכיס תא רתוי רפשמ
 ,קזנה תומכ תא רפשמ ןכ אוה ,תוזירזה
 !בל ומיש

 ןויער תא תצק ונחכש ברקה תטישב
 הז ןכבו ,קשנ ילכ ינש תרזעב המיחלה
 אוה יפויה .םיליגרה םיקוחה יפ לע ירשפא
 םוסחלו תחא ברח תרזעב ףיקתהל ןתינש
 קיפסמ ךל שי םא) היינשה תרזעב תוכמ
 תגרדש ונל עודי ,ןכ ומכ .(ךכל תופקתה
 ההובג תויהל הלוכי תיטירקה העיצפה
 איה םגו ,הילא עיגהל היהי השק יכו תיסחי
 לש פ"קנה לכ ךסמ ההובג תויהל הלוכי
 הז הככ (ךומנ חוכ תולעב תויומדל) תומדה
 דואמ ההובג העיצפ תמר יהוז .ןוכנ הזו
 .תורומג יד רבכ הז בצמב תויומדו

 ונטלחהו ונלקש .הלצהה ילוגלג יבגל
 תודוקנ תרזעב ,םתוא רפשל רשפאש
 רמולכ .1-ל 3 לש בצקב ,תונורשכה תיינק
 תודוקנמ תודוקנ 3 לש הדרוה לכ לע
 ןתינ התיא הדוקנ לבקת ,תונורשכה תיינק
 הביסה .דחאב והשלכ הלצה לוגלג דירוהל
 ושענ הלצהה ילוגלג תעכש איה ריחמל
 .הלחתההמ רבכ רתוי םיבוטו םיכומנ
 ךכ לכ םילוגלגב ןיינועמ אלש 0א1-ל
 25-ל תואחסונה תא ךופהל ןתינ ,םיבוט
 .םיבושיחה סונימ

 תועטב ונל וכתחנ םסקה רופישב
 :םה הנה זא .20 דע 18 תוגרד

 :18-ןהוכ - 1 2 3 4 5 5 6 6 !18-םסוק
7 0 4 24 

 :19-ןהוכ - 2 3 4 4 5 5 6 6 !19-םסוק

7 6 5 5 4 3 

 :20-ןהוכ 1 2 3 4 4 5 5 6 6 :20-םסוק

3 4 5 5 6 7 8 

 םישמתשמ םירחא תועוצקמב ,ןכ ומכ
 (םהלש םסקה גוס יפ לע) ולא תואלבטב
 .הלטהה תגרד ןורשכ תא םינוק םה רשאכ

 תא שיחלהל תנמ לע ,ןתינ :רבד דוע
 לש קזנה תא קלחל םוקמב ,םימסקה
 קלחל (6ק םוקמב 3ק) םייתשב הייבוקה
 השוע שא רודכ זאו ,תויבוקה תומכ תא
 םומיסקמ) םסוקה לש תוגרד יתש לכל 1
5 

 ונחכשש תודוהל ונילע ףוסבלו
 יונישה ,ןכבו .תוצלפמה תא ןיטולחל
 קזנהו פ"קנה תומכב אוה ,יוצרה ידיחיה
 רבדה ותוא ראשיהל לוכי 0דלתה) ןהלש
 לע בשחל ןתינ ןהלש הלצהה ילוגלג תאו
 קזנה תא ןכבו .(ןקחשה רפס תואלבט יּפ
 ,םסוקה ישחלב ומכ ,םיינשל דימת וקלח
 פ"בקה שולש יפ לע ובשח פ"קנה תאו
 6 לעב אוה פ"בק ינש לעב קרוא) הלש
 ולשמל 'ץיל) 4ק יפ לע םילגלגמ םא .(פ"קנ
 .פ"בק 1.5 יפ אוה בושיחה זא ,6ק וא

 !תורוקיב וחלישו ,ונהית ,וסנ
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 גבס יבאו רעס-ןב ןרע

 ינז העברא םה תודוסיה ינוקרד
 לכל ןוקרד ונשי .רתויב םירידנ םינוקרד
 ריווא ,המדא ,שא - ןדוסי לש גוס
 תא םיפקשמה תוחוכ דחא לכלו ,םימו
 רוקמ המ עדוי וניא שיא .ןדוסיה

 ו ו ו
 ןויסינ ידירש םה יכ ,הירואיתה תא
 גווזל ,דובא םסק רדסמ לש ןימוי קיתע
 יכ עודי ךכ וא ךכ .םינוקרדו םינדוסי
 דוסיל ןוקרד לכ לש וכויש ףא לע

 ד ו
 .והשלכ דוסיל הייטנ םע

 ינוקרד 40-ל 20 ןיב הארנכ םנשי
 דוסי ינוקרד 10-ל 5 ןיב רמולכ ,תודוסי
 ב ישי יל
 םושמ םינקז וא םיריעצ דוסי ינוקרד ןיא
 ינוקרד .ירמגל םירגוב םהשכ ורצונ םלוכש
 הבו דואמ םייתנובת ,םבורב ,םה דוסיה
 םיתעל קר .םידדובתמו םירגוסמ הדימב
 טעמכו ,םמצע ןיבל םניב ושגפיי תורידנ
 ,םינוקרד .(םינוקרד וליפא) םירז םע אלש
 קלחכ דוסיה ינוקרד תא םיאור אל ,בגא
 םיווהמה םייוזב םייאלכ ינבכ אלא ,עזגהמ
 תומלש ןויער לוליחו עבטב תודרמתה
 תועובק תוגהנתה תוינבת ןיא .ןוקרדה
 ולש תוישיאה דחא לכל ,ןדוסי ינוקרדל
 וא םיער םניאו ,(ולש הייטנה 4060-בו)
 דחוימ טירפל בל םישל שי ,ןכ ומכ .םיבוט
 שמתשהל םילוכי ןדוסי ינוקרד :דואמ
 .שולש םוקמב םויב םימעפ שש הפישנב

 שאה ינוקרד
 14 לש לדוגל םיעיגמ שאה ינוקרד

 ןוקרדה תרוצב םעביצ ,בנז דע שארמ רטמ

 אל םינווגמ בכרומ ,םהלש תימשגה

 שי םלוכל .םודאו םותכ ,בוהצ לש םידיחא

 םייח שאה ינוקרד .םייפג עבראו םייפנכ

 ןוגכ ,דואמ םידדובמו דואמ םימח םירוזאב

 ו ו

 תוטעמה תויחה רשבמ םינוזינ םה ,דואמ

 םג םהו ,םהלש היחמה ירוזאל תועיגמש

 א ל" "0

 א

 + / ד שץ;

 לע עודי .דואמ טעמב קפתסהל םילוכי

 ןוקרד לעו םימייק שא ינוקרד 4 תוחפל
 ידי לע גרהנו סבוהש ,הירוטסיהב דחא שא
 שאה ינוקרד .םיירבדמ םירברב טבש
 הבורקה הרוצל םנוצרכ ךופהל םילוכי
 ליטמו רעוב שא ןוקרד ,םהלש ןדוסיל רתוי
 .המיא

 ' .7 ₪ !- יי" 9 , - ו
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 %0)41-ב ריוואה ינוקרד
 .12 :פ"בק 42-ףועמ ,18 :הזוזת .-1 :ש"גרד 19-20 :הנובת

 .8ק3 ,8ק1 ,8ק1 :קזנ שחל וא הפישנ +3 :תופקתה .9 :0דלת
 ןדוסי ישחל :םישחל תלטה ליער זג ןנע ,12+8ק12 :הפישנ קזנ
 .60% :םסקל תודגנתה 12 הגרדמ ןהוכ וא םסוק ומכ דבלב ריווא
 םיניסח םה זאו יריווא ןוקרדל ךופהל םילוכי :דחוימ 19 :לארומ
 םילגוסמ םה ןכ ומכ ,םסק ילכו םישחל דבלמ תופקתהה לכל
 ריווא לע תוססובמה תופקתהל םיניסח :דחוימ קצומ ךרד רובעל
 19,000 :נ"קנ יווש .2א0+1+ו% :רצוא גוס

 רוביגה תטישב ריוואה ינוקרד ינותנ
 ,(32)25-ףוג ,35-רשוכ ,20-תוזירז ,(55)20-חוכ :תונוכת

 םיירגוסב תונוכתה .10-הארמ ,50-תוחכונ ,19-וגא ,18-הנובת
 .תודוקנ 186 :ריחמ ,לדוג לע סונוב אלל תונוכתה ןה

 ,25-היגרנא תנגה ,20-תיזיפ הנגה :תובשוחמ תונוכת
 84 :ריחמ .(80)73-םלה ,90-תלוביס ,11-המלחה ,5-תוריהמ

 35) הלידג תוחוכ .תודוקנ
 ,תלוביס 0 ,(תודוקנ
 הרידח ,11א 6ק3 - הכישנ .46:ריחמ .לעופ דימת ,ךשמתמ
 :ריחמ .תתחפומ הרידח ,11% 4 6ק4 - םירפט .36 :ריחמ .תתחפומ
 וא בנז תפקתה) שיגנ יתלבו רורב סוקופ ,13 6ק4+ .8
 לע עיפשמ ,סוידר ,א< 4 6ק4 - הפישנ .8 :ריחמ .(םייפנכ
 :6ק1 ,הנגה אלל :6ק1 ,קצומ אל ןוקרדהשכ םג יזיפה םלועה

 תושדחתה ,תודוקנ 140 תלוביס רגאמ .262 :ריחמ .ןוירש רדוח
 הנתשמ חוכ רגאמ .18 :ריחמ .תופישנל קר .העשב תודוקנ 4 לש
 .21 :ריחמ .22 - םסק ןורשכ .80 :ריחמ .םסקל תודוקנ 60 לש
 הדימע תודגנתה 75% .27 :ריחמ .היגרנא 10 ,יזיפ 8 ןוירש
 .םייפנכו בנז - םיפסונ םירביא .30 :ריחמ .ריווא תופקתהל
 :;ריחמ .םייפנכ סוקופ ,24" ףועמ .12 :ריחמ .+6" הציר .5 :ריחמ
 :ריוואל הכיפה .10 :ריחמ .םינפ לא םינפ ברקל +2 .2
 םיוות :תונורסח .20 :ריחמ .םסקו םישחלל עיגפ ,תויקצומ-יא
 .-10 .ןרקס .-15 .ןדמח .-25 .םיהזמ

 1 י '1
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 המדאה ינוקרד
 20 לש לדוגל םיעיגמ המדאה ינוקרד

 תרוצב םעבצ ,בנזל דעו שארהמ רטמ
 יי יי

 המדאה ינוקרדל ןיא ;רופאו םוח לש
 .תוליגר םייפג עברא םהל שי ךא םייפנכ

 וי =
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 םהו ,דירחהל תוכבוסמ תוליחמ תוכרעמב
 .ןהילא סנכנ רשא חרוא רבוע לכ םישרגמ

 תונוש תויעקרק-תת תויחמ םינוזינ םה

 םירוכו םימונג ,םידמג ,לזמה עורל ,ללוכ)

 דבלב המדא ינוקרד ינש לע עודי .(םידובא
 .תוקיתע תודגא רפסמב םדקומ רוכזאמ

 תרוצל ברקתהל םילוכי המדאה ינוקרד

 ןיסח ןבא יושע ןוקרדל ךופהלו ןדוסיה
 .תועיגפ

 ריוואה ינוקרד
 10 לש לדוגל םיעיגמ ריוואה ינוקרד

 ייל ו
 (םיטוירטפ םינוקרד) ןבלו לוחכ לש
 ריוואה ינוקרד .םייפגו םייפנכ שי םלוכלו
 דע םידדובמו דואמ םיהובג םירהב םייח
 תויחו םירופיצמ םינוזינו ,רשפאש המכ
 ,ריווא ינוקרד השולש לע עודי .תופפועמ
 אוה םהמ דחא לש ומש יכ ץודיו
 םדא ינב דואמ אנוש אוה יכו ,'תרושלארט
 ריע רבעב דימשה 'תלורשאלט .םהימודו
 רהה תולגרמל התנבנש םדא ינב לש המלש
 ךופהל םילגוסמ ריוואה ינוקרד .ולש
 תויחלו ,ירמגל טעמכ םיפוקשל
 .םכרד רבוע לכהש ךכ םיקצומ-יתלב

 | םימה ינוקרד
 16 לש לדוגל םיעיגמ םימה ינוקרד

 םינווגב אוה םעבצ .בנז דעו שארמ רטמ
 .םייפנכ םהל ןיאו קוריו לוחכ לש םינוש
 ,םימיב םיה ינפל תחתמ םייח םימה ינוקרד
 םה .םילודג םימגאבו םיסונייקואב
 תחתמו המדאה ינפ לעמ םושנל םילגוסמ
 .םנוצרכ םיהמ תאצל םילוכי ןכלו ,םימל
 לע עודי .תונוש םי תויחמ םינוזינםה
 תויפצת ךותמ תאזו ,םימ ינוקרד השימח
 תחתמ םייחה םדא ייומד םיעזג רפסמ לש
 תרוצל ברקתהל םילוכי םיה ינוקרד .םימל
 םימ ייושעל ךופהלו םהלש ןדוסיה
 .םיקצומ-יתלב טעמכלו

 42%-ב שאה ינוקרד ינותנ
 ,18 :הזוזת .-2 :ש"גרד 17-18 :הנובת

 +3 :תופקתה .7 :טדלת .14 :פ"בק 30-ףועמ
 .10ק3 ,10ק1 ,10ק1 :קזנ שחל וא הפישנ
 תלטה שא טורח ,14+6714 :הפישנ קזנ

 ןפוחה 5



 4082-ב םימה ינוקרד

 .10ק3 ,10ק1 ,10ק1 :קזנ שחל וא הפישנ +3 :תופקתה .7 :0דלת
 תלטה \(רזייג ומכ) םיטהול םימ טורח ,14+6ק14 :הפישנ קזנ
 וא םסוק ומכ (ןהוכו םסוק לש) דבלב םימ ןדוסי ישחל :םישחל
 םילוכי :דחוימ 19 :לארומ .55% :םסקל תודגנתה 14 הגרדמ ןהוכ
 וניא ךא ,תומוסק אל תופקתהל ןיסח זאו ימיימ ןוקרדל ךופהל
 לע תוססובמה תופקתהל םיניסח :דחוימ קצומ ךרד רובעל לוכי
 20,000 :נ"קנ יווש .2א0+1+ו/ :רצוא גוס םימ

 רוביגה תטישב םימה ינוקרד ינותנ
 ,(25433-ףוג ,35-רשוכ ,20-תוזירז ,(60)20-חוכ :תונוכת

 םיירגוסב תונוכתה .10-הארמ ,50-תוחכונ ,19-וגא ,18-הנובת
 .תודוקנ 186 :ריחמ ,לדוג לע סונוב אלל תונוכתה ןה

 ,25-היגרנא תנגה ,20-תיזיפ הנגה :תובשוחמ תונוכת

 םסוק לש) דבלב שא ןדוסי ישחל :םישחל
 ו ו יי ו
 :דחוימ 19 :לארומ .55% :םסקל תודגנתה
 עגונה לכ זאו רעוב ןוקרדל ךופהל םילוכ*
 םיניסח :דחוימ 7+6ק7 לש קזנ גפוס םהב
 שא לע תוססובמה תופקתהו םוח ,שאל
 :נ"קנ יווש .2א0+1+\/ :רצוא גוס םוחו
200000 

 תטישב שאה ינוקרד ינותנ

 הו
 ;20-תוזירז ,(60)20-חוכ :תונוכת

 ,19-וגא ,18-הנובת ,(33)25-ףוג ,35-רשוכ
 םיירגוסב תונוכתה .10-הארמ ,50-תוחכונ
 :ריחמ ,לדוג לע סונוב אלל תונוכתה ןה
 .תודוקנ 6

 ,20-תיזיפ הנגה :תובשוחמ תונוכת
 ,11-המלחה ,4-תוריהמ ,25-היגרנא תנגה
 74 :ריחמ .(81)73-םלה ,90-תלוביס :תוחוכ
 0 ,(תודוקנ 40) הלידג :תוחוכ .תודוקנ
 .53:ריחמ .לעופ דימת ,ךשמתמ ,תלוביס
 .תתחפומ הרידח ,1%א 8 6ק3 - הכישנ
 הרידח ,316/ 6ק4 - םירפט .36 :ריחמ
 סוקופ ,11 6ק4+ .48 :ריחמ .תתחפומ
 .(םייפנכ וא בנז תפקתה) שיגנ יתלבו רורב
 ל ו
 תושדחתה ,תודוקנ 70 תלוביס רגאמ .0
 :ריחמ .תופישנל קר :.העשב תודוקנ 2 לש
 ]ב
 .21 :ריחמ .22 - םסק ןורשכ .80 :ריחמ
 75% .33 :ריחמ .היגרנא 12 ,יזיפ 10 ןוירש
 .30 :ריחמ .םוחו שאל הדימע תודגנתה
 .5 :ריחמ .םייפנכו בנז - םיפסונ םירביא
 סוקופ ,18" ףועמ .12 :ריחמ .+6" הציר
 לא םינפ ברקל +2 .24 :ריחמ .םייפנכ
 ,116 ג 6ק2 :רעובל הכיפה .10 :ריחמ .םינפ
 .םיהזמ םיוות :תונורסח .45 :ריחמ .קזנ ןגמ
 .-10 .ןרקס .-15 .ןדמח ,5

 . יה

 74 :ריחמ .(81)73-םלה ,90-תלוביס ,11-המלחה ,4-תוריהמ

 .תודוקג | .14 ;פ"בק 30-היחש ,18 :הזוזת .-2 :ש"גרד 19-20 :הנובת
 .לעופ דימת ,ךשמתמ ,תלוביס 0 ,(תודוקנ 40) הלידג תוחוכ

 .36 :ריחמ .תתחפומ הרידח ,1%א4 6ק3 - הכישנ .53:ריחמ
 ,14 6 ק4+ .48 :ריחמ .תתחפומ הרידח ,11%/) 6ק4 - םירפט
 - הפישנ .8 :ריחמ .(בנז תפקתה) שיגנ יתלבו רורב סוקופ
 ,תודוקנ 70 תלוביס רגאמ .120 :ריחמ .טורח ,אא/\ 4
 רגאמ .8 :ריחמ .תופישנל קר .העשב תודוקנ 2 לש תושדחתה
 .22 - םסק ןורשכ .80 :ריחמ .םסקל תודוקנ 60 לש הנתשמ חוכ
 תודגנתה 75% .33 :ריחמ .היגרנא 12 ,יזיפ 10 ןוירש .21 :ריחמ

 ;ריחמ .בנז - םיפסונ םירביא .30 :ריחמ .םימ תופקתהל הדימע

 המדאה ינוקרד ינותנ
 4081)-ב

 ,18 :הזוזת .-4 :ש"גרד 17-18 :הנובת
 .5 :0דלת .16 :פ"בק 30-המדאב תורפחתה
 ,12ק1 :קזנ שחל וא הפישנ +3 :תופקתה
 וק ,16+4ק16 :הפישנ קזנ .12ק3 ,12ק]
 ישחל :םישחל תלטה (תכתומ המדא) הבל
 ןהוכ וא םסוק ומכ דבלב המדא ןדוסי
 :;לארומ .45% :םסקל תודגנתה 16 הגרדמ
 ןבא ןוקרדל ךופהל םילוכי :דחוימ 9

 ' תוססובמה תופקתהל םיניסח :דחוימ
 גוס (לשמל ,המדא ןדוסי ישחל) המדא
 22,000 :נ"קנ יווש .2א02+11+\/ :רצוא

 תטישב המדאה ינוקרד ינותנ

 רוביגה
 ,20-תוזירז ,(75)20-חוכ :תונוכת

 ,19-וגא ,18-הנובת ,(34)25-ףוג ,35-רשוכ
 םיירגוסב תונוכתה .10-הארמ ,50-תוחכונ

 םינפ ברקל +2 .16 :ריחמ .18" הייחש .12 :ריחמ .+6" הציר .5

 75% :םימל הכיפה .5 :ריחמ .םימב המישנ .10 :ריחמ .םינפ לא

 םיוות :תונורסח .40 :ריחמ .תויזיפ תופקתהל הדימע תודגנתה

 .-10 .ןרקס .-15 .ןדמח .-25 .םיהזמ

 ,תוסיחדו לדוג לע סונוב אלל תונוכתה ןה
 | .תודוקנ 186 :ריחמ

 ,(21)20-תיזיפ הנגה :תובשוחמ תונוכת =
 ,3-תוריהמ ,(26)25-היגרנא תנגה
 .(82)73-םלה ,90-תלוביס ,11-המלחה

 .תודוקנ 64 :ריחמ
 ,תלוביס 0 ,(תודוקנ 45) הלידג :תוחוכ

 10) תוסיחד .60:ריחמ .לעופ דימת ,ךשמתמ
 .לעופ דימת ,ךשמתמ ,תלוביס 0 ,(תודוקנ
 הרידח ,8%8 6ק3 - הכישנ .13 :ריחמ
 16 4 6ק4 - םירפט .36 :ריחמ .תתחפומ
 13 6ק4+ .48 :ריחמ .תתחפומ הרידח
 .(בנז תפקתה) שיגנ יתלבו רורב סוקופ
 :;ריחמ .וק ,א% /\ 6ק4 - הפישנ .8 :ריחמ
 תושדחתה ,תודוקנ 70 תלוביס רגאמ .0
 :;ריחמ .תופישנל קר .העשב תודוקנ 2 לש
 .םסקל תודוקנ 60 לש הנתשמ חוכ רגאמ 8
 .21 :ריחמ .22 - םסק ןורשכ .80 :ריחמ

 ו
 :;ריחמ .המדא תופקתהל הדימע תודגנתה
 הציר .5 :ריחמ .בנז - םיפסונ םירביא .0
 .50 :ריחמ .10" תורפחתה .12 :ריחמ .+6"
 הכיפה .10 :ריחמ .םינפ לא םינפ ברקל 2
 לכל הדימע תודגנתה 75% :ןבאל
 15) תוסיחד .40 :ריחמ .תויזיפה תופקתהה
 ו

 .ןדמח .-25 .םיהזמ םיוות :תונורסח
 .-10 .ן[רקס .5

 דוסיה ינוקרד תא בלשל ידכ ,םויסל
 םינוקרד יכ ןובשחב תחקל ךילע ,ךמלועב
 םירצוי דציכ תולגל םיניינועמ דואמ ולא
 ,(ןיידע ,עדוי אל שיאש המ) םתומכש דוע
 לע שדח עדימ ליבשב הברה יד ושעי ןכלו
 היהי ילוא .ללכב תודוסי וא ינדוסי םסק
 םירידא ףסכ ימוכסב םתוא תותפל םג ןתינ
 דיגהל אלא ראשנ אל וישכעו .דואמ דע
  ויהיש ,םינקתפרהל "ייב ,ייב" הפי
 ינוקרד לומ דומעל ידכ קיפסמ םישפיט
 .םינפ לא םינפ ברקב ןדוסי

 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 רופיס ?ןוירלב תא םירכוז
 המגודכ 34 זיווב עיפוה וייח

 םתס אלו בוט קחישש ןהוכל
 .הצובקה לש הינמחרה תוחאכ
 ינפל םינש רפסמ רצי ןוירלב
 ,ןוירלא בוהאה ולא תרזעב ,ותומ
 הטמ םשב עודיה הנוהכ הטמ

 | שודק ץפח .ןוירלב לש הנוהכה
 | ינשל דחא חלצומ ןהוכמ רבוע
 ,תמה ןוירלב לש וחור ןוצר יפ לע
 .ךכ לע הטילש ןהוכ ףאל ןיאו
 םוי ומצע אוצמל לוכי ןהוכ לכ
 הנוהכה הטמ לע תולעבב דחא
 המישמ ךרוצל ,ןוירלב לש
 והזש ןוויכמ .ללכ ךרדב השודק
 רתויב םישודקה תוטמה דחא

 יוארה ןמש ונבשח ,םלועב
 .בל תמושת תצק ול שידקהל

 הטמ אוה ןוירלב לש הנוהכה הטמ

 אלל טושפ ץע יושעה ,יצחו רטמ ךרואב
 לעב יתנובת הטמ אוה הטמה .םיפוליג
 הטמל ןתנ ןוירלב .17 המכוחו 16 הנובת
 הביבחה תוישיאה לזמה עורל ,תוישיא
 ,החונמה ומיא לש התיה ןוירלב לע רתויב
 יפ לע הטמה תוישיא תא ןנכת ןכ לעו
 לעב הטמ.רצונש איה האצותה .ומיא
 תא ולשת לא .הינלופ אמא לש תוישיא
 םוצע עדי תלעב תוישיאב רבודמ ,םכמצע
 ךכ ,םילמסו תותד ,תופש ,הירוטסיהב
 םושב התמכוח וא התנובתב לזלזל ןיאש
 ,תוקד שמח לכ ךרעב ,םעפ ידימ ךא .ןפוא
 הארנ התא יכ לכאתש .דיגהל המ הל שי
 רק יכ ליעמ דוע םישתש יאדכשו ,ער
 התאש ברח לכב עגית לע ללכבו ,ץוחב
 היחהש ןבומכו ?הדולח הב שי ילוא ,האור

 .תולחמ הריבעמ םסוקה לש תעייסמה
 ךפוה היה הטמהש תויהל דואמ לוכי

 ,הירוטסיהה לכב לבסנ יתלב יכה הטמל
 ןתנ אוה ,ליגר ןהוכ היה אל ןוירלב לבא
 םייתמצועה שדוקה תוחוכ תא הטמל
 .םעפ יא שודק ילכב וארנש רתויב
 םהלש שודקה םדונה תא וחנזי םינידאלאפ
 הטמהש םירמוא שי !הטמה תא לבקל ידכ
 תומישמ םילשהל ידכ ,ןהוכל ןהוכמ רבוע
 שי .וייחב םילשהל ןוירלב קיפסה אל ןתוא
 םימעפלש הדבועב ךכב הכימת םושמ
 השולש שרגל םיכלוה קרש םינהוכ
 םימעפלו ,הטמה תא םילבקמ םיקרוא
 קיתעו םודק עשר חצנל םיכלוהש םינהוכ
 לש רתוי ןטק רפסמ .ותוא םילבקמ אל
 תיפוס הרטמ שי הטמל יכ ןעוט םינהוכ
 .התארקל םיניינעה תא להנמ אוהו

 תא ותוא לבקמש ןהוכ לכל ןתונ הטמה
 תגרדל ההזה הגרדב ןידאלאפה תוחוכ לכ

 לגוסמ הטמה ,ןכ ומכ ,הטמה לבקמ
 דע ליטהל :םימיהדמ םירבד עצבל |

 אלל ,יופירה תריפסמ םישחל השש
 םתרוצב םג ,םויב םתגרדל רשק
 עובשב םעפ םיתמ תויחהל !הכופהה
 יתלב רפסמ שחלה ומכ ךרבלו

 םימעפ שולש םישנא לש לבגומ [
 שולש שיא תזיחא עצבל ,םויב |[:

 דבלב עגמ ידי לע םויב םימעפ ['
 יתשל אורקל ,(ברקב העיגפ שורדי)
 םינהוכה שחל ומכ) שא תוכמ
 רוציל ,םויב (תישימח המצועמ
 והז) הלבגה אלל םירוביג תדועס
 ןימטהש ןושארה חוכה השעמל
 שמתשהל ןתינו ,(הטמב ןוירלב
 םוסק הטמ קשנכ הפקתהל הטמב
3+, 

 ינתמיא שדוק ילכ הז רוציקב
 םייתמצועה) ויתוחוכמ רתוי .רתויב |
 לשב בושח הטמה (םמצעלשכ |

 יוכיס ונשי .ולש הנובתהו המכוחה
 וא הדיח לכ רותפי הטמהש 50% לש
 לש יוכיסו ,תומדל בצותש היעב

 .הריכמ אל תומדהש תומוקמ ריכיש %
 דחא תא ליעפי םימיוסמ םירקמב
 םא לשמל .רוזעל ידכ ומצעב ויתוחוכמ
 אפרי הרכה תרסחו השק העוצפ תומדה
 דוע תורידנ םיתעל .ומצעב הטמה התוא
 תרסח הלועפ עצבל הטמה לוכי ,רתוי
 ןוירלב רצי דציכ עדוי וניא שיאו ,םידקת
 .וזכש הלועפ תושעל חוכה תא הטמב
 ןיאשכו הלענ הרטמ ןעמל - לגוסמ הטמה
 ודובכב ןוירלב תא ןמזל - רחא יוכיס לכ
 !ומצעבו

 יפ לע ,רוכזל םכילע ,ןוירלב
 המ לכ לע 25 הגרדב ןהוכ וניה \08-ה
 ןכלו תמ רבכ אוה ,תאזמ הרתי .ךכב ךורכש
 .איהש ךרד לכב וב עוגפל ןתינ אל
 וז הלועפ עציב הטמה יכ תרמוא העומשה
 העבש רחאל יכו ,רבעב םיימעפ רבכ
 .חצנל םלעיי ולאכש םינומיז

 643 וכ



 גבס יבאו רעס-ןב ןרע

 לכל םיאתיש שבד לע ונבשח

 היהי אלשו .הרוצ לכבו ןמז לכב ,םוקמ
 ינש קר שיש ונטלחה .ידמ קוסע
 שי השעמל) םלועה לכב ולאכ םישנא
 תודסומב םיזפשואמ םה לבא ,המכ דוע
 < ?ונחנא :(םלועב יבחרב שפנ ילוחל
 תא ןתמל וניסינ .(ם-אד-את)
 םיתוחנ ושיגרת אלש ידכ תודבועה
 ברה וננויסינש אוה ןויערה .ידמ
 לגתסהל ונל רשפאמ םידיקפת יקחשמב
 ונקחיש יאדוול בורק ןכש ,בצמ לכל
 .רבעב אוהש יתמ הזב

 רוביגה תטיש יפ לע רעס-ןב |רע
 ,10:תוזירז ,2:חוכ - תונוכת

 ,700:היצנגילטניא ,3:ףוג ,1:רשוכ
 תצק :הארמ ,ןיא :תוחכונ ,666:וגא
 לע םשר ןרע :ריחמ .םולכמ רתוי
 .יבא ןובשח

 הנגה - תובשוחמ תונוכת
 ,100:תיבויח היגרנאמ הנגה ,1:תיזיפ
 :תוריהמ ,0:תילילש היגרנאמ הנגה
 :תלוביס ,עגר לכ :תושדחתה ,בצכ
 .ברסמ ינא :םלה ,יל סאמנ

 לוגלגב לכה טעמכ :תונורשכ
 .הרוחא

 ראב ,דראלטנס ,ןגרומ :םירשק
 ןמזה יטילשו רדיירמירג ,יידילוה
 .םיימסוקה

 סנכיהל שוח :תדחוימ תולוכי
 האירק ,העטומ ןוויכ שוח ,תונכסל
 .רואה תוריהמב

 קזנ 6ק4) ךורא ספארג :תוחוכ
 חוכ ,הבשחמ אלל רותלא ,(גרוה
 .ץחמה

 לע טעמכ ףדרנ ,המטסא :תונורסח
 רוכמ ,בוט ןגרומ תא ריכמ ,םלוכ ידי
 קזנ 6ק4 גפוס) דבכ קורלו רוע שובלל
 .הקיסומל בישקה אל םא העש לכ

 - ןן- \

 .לארשי לעה-תמצעמב

 תא לכהמ רתוי למיס

 גבס יבא
 ןמז וקב דלונ יבא

 | (גנורטסמרא לינ) שולש
 \ 7 תנשב

 || לפנ דלונ אוהש םויב
 | ב | תוברעב םש יא רואטמ
 לש רפכ קחמו ,ודוה
 שש םידוה םירכיא 0
 4| הז עוריא .םיוולשו םיזר

 ₪ | .דלונה ךרה לש ויפוא
 העברא ליגב רבכ
 רבדל יבא עדי םישדוח
 םייתש ,תופש שולש
 !וומצעב איצמה ןהמ
 םע רתוי רחואמ ליגב הלגתה ברה ונורשכ
 תינמז ובה םתביזעו ,רפסה תיבל ותסינכ
 רענב הלגתה .םירומה לגסמ שילש לש
 אוה תומוצע םייניעב ,םיהדמ רויצ ןורשכ
 יכ הליג רשאכ ךא ,הזיל הנומה תא רייצ
 ונומא תא דביא - תאז השע רבכ י'צניו-הד
 .דסממב

 לש שפנה ילוח תווצל ךייש יבא םויכ
 ףס לע רקחמב ונמז תא ריבעמו ,זיוו
 תונויסינ ינפש לע ישונאה תויפשה
 םע דחי ןנכתמ אוה .(ןרע ללוכ) םיבורמ
 ףרוחב אוהש יתמ םלועה לע טלתשהל ןרע
 תיטסינומוק היצרדפ םיקהלו 7
 לכל גופ" :איה ותמסיסשכ תיבכוכ-ןיב
 ."לעופ

 רעס-ןב ןרע
 תצק לבא ,יבא ינפל הפיט דלונ ןרע

 תרכוז ולש ותדלוה תא .םיירהצה ירחא
 ךרעש ,באוכו יטמוארט עוריאכ ומיא
 תאצל בריס ןרעש םושמ הממימ הלעמל
 ,בגא .היזיוולטב םירודישה ורמגייש ינפל
 םיזר םידוה 1000 ומיקה ןמז ותואב קוידב
 ליגב .הילמיהה תולגרמל טקשו ןטק רפכ
 דביא זאמו לודג שיטפ ןרע לע לפנ שש
 ףקות לכב ןעוטו ,תואיצמה םע רשק ל"נה
 ןיב .ךפיהלו ידרוסבאה אוה ירשפאה יכ
 איה תישונאה הרבחל תולודגה ויתומורת

 ,ךשוממה ספארגה יוליג ₪!
 וחקלש) ייבלל לקש שמח |

 תאצמה ,(שיגריש ילב ול
 תיטסילאירה ברקה תטיש |
 ברח תללוכה םלועב רתויב [

 ,זיוול בתוכ ןרע םויכ |
 ונמז תא ריבעמו ₪

 ןגרוממ תוקמחתהב
 הבלכה םע בוחר תועפוהבו 1
 דמיל אוה התוא ,יליב ,ולש ;

 קוליחו ילאיצנרפיד ןובשח
 םע דחי ןנכתמ אוה .ךורא |

 ,םלועה תא שובכל יבא
 היהי '99 ץיק ותעדל לבא
 הזמ ץוחו ,םלוה רתוי הברה

 רשי רובעל שיו ,ןמז זובזב הז םזינומוק
 ותמסיס .ברסמ אוהו בלושמ םזילוצניבקל
 ".ברסמ ינאו ,ךכ רחא" :איה תינשימה

 רוביגה תטיש יפ לע גבס יבא
 ,15:תוזירז ,12:חוכ - תונוכת

 ,700:היצנגילטניא ,11:ףוג ,11:רשוכ
 תצק :הארמ ,111.2 :תוחכונ ,501:וגא
 םשר יבא :ריחמ .ףוס ןיאמ תוחפ
 .הפקהב

 הנגה - תובשוחמ תונוכת
 ,3:היגרנאמ הנגה ,3:תיזיפ
 :תלוביס ,?:תושדחתה ,3:תוריהמ
 .ןמזה לכ :םלה ,הדידמל ןתינ יתלב

 .28- לש לוגלגב ,לכה :תונורשכ
 ירחוסו ןוירלב ,ןגרומ :םירשק

 | .םיינבוק קשנ
 ,הנכס שוח :תודחוימ תולוכי

 .הריהמ האירק ,תושלוח תאיצמ
 תוילוש) תובשחמ תאירק :תוחוכ |

 ,תילדנ יתלב הבמב תקפסא ,(דבלב
 .סרא תמסקה

 אלל אוה) םיהזמ םיוות :תונורסח
 ,ןבצעתהל הטונ ,יכיספ ,(יבא קפס
 תינאפי ןיכס ,ינלוח רומוה שוח
 .לזמ רסוח 6ק6-ו

 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ראשלו 4082-ל
 ,תוברה היזטנפה תוטיש
 \ דואמ הכורא המישר שי
 םינוש םסק ילכ לש
 ,תוברח | :םינושמו
 ,תועבט ,תוטמ ,םייוקיש
 םיגוס דועו תוזורחמ
 | םסקה ילכמ דחא .םיבר
 = הזל אורקל רשפא םא)
 / היה ילע םיבוהאה (ךכ
 ' " הארנכ ,תוירטפ דימת
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 ינא ,בגא) .םימצפ
 | תא שפחל םכל ץילממ
 תחתמ הסילע תולילע
 רופיסה ,המדאה ינפל
 .בחרומ אלהו ירוקמה
 (.רתוי הפיה םגו

 ןה תומוסק תוירטפ
 שומישה .םייוקיש ומכ םיוסמ ןבומב
 תומיגל םוקמב לבא ,םימעפ רפסמל לבגומ
 עבונ לודגה לדבהה .תוסיגנב רבודמ
 ךרדב ,םיניכמ םייוקיש .םסקה רוקממ
 םהיתורטמל םינהוכו םימסוק ,ללכ
 יתשמ תחאב תורצונ תוירטפ ,תוישיאה
 לע וא םידיאורד ידי לע :תואבה םיכרדה
 תויפ יעזג) .םינוש תויפ יעזגו תויפ ידי
 ,םיטיירפס ,תויפ ,ייפ ,עדוי אלש ימל ,םה
 תופמינ ,םינוקרפל ,םיסקינ ,םינילמרג
 (.םירחאו

 דואמ בחר ןווגמ תויהל לוכי תוירטפל
 תותייצמ ללכ ךרדב ןהו ,םסק תוחוכ לש
 :םיאבה םיקוחל

 הנוש לדוג שי היירטפ לכל (א
 תוסיגנ 6ק1-ל קיפסמה
 .(םישומיש)

 לש תומוסקה תועפשהה לכ .ב
 רות ןיב ,דבלב תוינמז םה היירטפה
 .םישדוח רפסמל דחא

 חקול היירטפה לש תוחוכה לכל .ג

 ,לועפל ליחתהל ידכ הקד תוחפל
 עיגת הסיגנהש ךרוצ שיש םושמ
 | .לכעתהל ליחתתו הביקל

 תוליעיב תלעופ המצע היירטפה .ד
 הליכא .התלידג אישב איהשכ קר
 וא הריעצ המוסק היירטפ לש
 םורגל הלולע בקריהל הליחתמש
 לבא) תויופצ אל יאוול תועפותל
 .(לודג אל ללכ ךרדב ךכל יוכיסה

 ,תומוסק תוירטפל תואמגוד רפסמ הנה
 :םכלש קחשמה תטישל ןתוא ומגרת

 יופירמ תונוש תומצועב ,יופיר תוירטפ
 | .האייחה דעו לק

 הקינעמה ,תובשחמ תאירק תיירטפ
 .המ ןמזל תובשחמ תאירק תלוכי

 םיבצמ וא רוק/םוחל תודימע תיירטפ
 .םירחא םיינוציק

 .דיתעה/רבעה תייאר תיירטפ
 .קחרמל העימש /הייאר תיירטפ
 לכואה תא הניטקמה רועזמ תיירטפ

 .הנממ
 הנממ לכואל תמרוגה לודיג תיירטפ

 .םינוש םילדגל לודגל
 ףסונ סונוב הקינעמה ,הנוכת תיירטפ

 .(...רשוכ ,תוזירז ,חוכ) יהשלכ הנוכתל
 לכואל תמרוגה תומלעיה תיירטפ

 .הארנ יתלב תויהל הנממ
 .הרוצ יוניש תיירטפ
 הנממ לכואל תמרוגה ,םיאפר תיירטפ

 תוריק ךרד רובעל לוכיש ,ירירוואל ךופהל
 .םיבוטו םיבר דועו

 תוירטפש הדבועה ללגב ,לזמה עורל
 לזמתה םא ,םימי רפסמ רחאל תובקרנ
 הל אצמתש יאדכ ,תחא אוצמל ךלזמ
 לככ תרחא ,בורקה ןמזב םלוה שומיש
 יוכיסה לדג ךכ רתוי הבוקר היירטפהש
 אל לעפת ,ךכמ עורג וא ,לעפת אל איהש
 :יוארכ

 יוכיס :בקריהל הליחתמ היירטפה .א
 .לעפת אל איהש 10 ךותמ 1 לש

 לש יוכיס :טעמ הבוקר היירטפה .ב
 1/10 לשו לעפת אל איהש 0
 .היופצ אל האצות לש

 לש יוכיס :ידמל הבוקר היירטפה .ג
 3/10 לשו לעפת אל איהש 0
 .היופצ אל האצות לש

 לש יוכיס :דואמ הבוקר היירטפה .ד
 5/10 לשו לעפת אל איהש 0
 .היוצר אל האצות לש

 :היירטפ םעפ התיה היירטפה .ה
 לעפת אל איהש 9/10 לש יוכיס
 .היוצר אל האצות לש 7/10 לשו

 איהש יוכיסה תא לכ םדוק לגלגל שי
 לגלגל תלעופ אל איה ןכא םאו ,לעפת אל
 .היופצ אל האצותל יוכיסה תא

 תויהל הלוכי היופצ אל האצות ,בגא
 וא םיקסופ יתלב םיקוהיש ומכ טועפ רבד
 םירבד וא ,קוריל רועה עבצ תפלחה
 וא רגואל הרוצ יוניש ומכ רתוי םייניצר
 .הנוילעה הפשה לע תישילש ןיע תעפוה
 דחוימב ,ולאכ תואצותמ ענמיהל יוצרש ךכ
 .תוירזכא לש הירוטסיה ילעב םי-0%1 לצא

 תומוסק תוירטפש ןייצל שי ףוסבל
 לחה ,איהש הרוצ לכב אובל תולוכי
 תודוקנ םַע תומודאו תוליגר תוירטפמ
 דעו ,םיריוצמה םיטרסב ומכ תונבל
 תוחמוצש תוליעגמהו תולודגה תוירטפל
 ןניא ,בגא ,תומוסק תוירטפ .םיצע לע
 םיספספמ םימעפלש ןוויכמ ךא ,תוליער
 אל היירטפ לוכאל תולולע תויומדה ,תצק
 יד שי תוליגר תוליער תוירטפו ,הנוכנ
 םסק תוירטפ המכ קורזל וסנת .הברה
 עבצ ןומה תופיסומ ןה ,םכלש הכרעמל
 תויהל תולוכיו ,תיתימא היזטנפ תשגרהו
 .םיסונמ םינקחשל תניינעמ העתפה
 ...הגצמ תשא

 645 כ



 תירוקמ הזיראב ביירד הגמ הריכמל ש
 2 ,הכרדה תרבוח ללוכ ןיוצמ בצמב
 .ח"ש 200-ב 1 קינוס קחשמהו םיטלש
 הגמל םיאבה םיקחשמה הריכמל ,ןכ ומכ
 ,ח"ש 120 - 30008 002085 ,ביירד

 ,ח"ש 110 - דא 5
 170 - חדקא + ד אסא
 לטרומ ,ח"ש 90 - 0צ א08 ,ח"ש
 ,ח"ש 100 - 1 טבמוק
 120 - 06%אםצ אשד גאד ₪
 90 - 5115 0 80 2 ,ח"ש
 140 - דאואד דסטאאבאוטאד -ו ח"ש
 .09-541720 ,ןירפלג ןרע .ח"ש
 תסרגב יעיבשה חרואה הריכמל
 תירוקמ הסרג) ח"ש 149-ב 60-א0או
 דש קחשמה הריכמל ,ןכ ומכ .(ל"וחמ
 ףילחהל םג ןתינ ,ח"ש 119 - תחשמ
 4 תיתרטשמ הריקח קחשמה תרומת
 ינא ךכל ףסונב .60-א0א1 תסרגב
 ,טינוטילקת לע םיקחשמ הריכמל עיצמ

 ו
 4 ו

 1 . | וש ב יול -
) %* 

 ,/ דד א45 688-ו קראפ הנול
 ,לייא .םיקחשמה תא יתחתפ אל ןיידע
5,. 

 םיקחשמו 1א1₪5 485%%א בשחמ הריכמל ש
 .03-5037553 ,רמתיא .6-80%/ תסרגב

 תחת :םיאבה םיקחשמה הפלחה/הריכמל ש
 - קרוזל הרזחב ,ח"ש 250 - ינלטק חרי
 יי/וג6סוא<"ל םיטרס תנכותו ח"ש 0
 הריכמל ,ףסונב .6-80₪%1 תסרגב
 ערה בוטה ,םינוטילקת יבג לע םיקחשמ
 .ח"ש 20 - הריטהו ח"ש 50 - חקורהו
 םיללוכו תירוקמ הזיראב םיקחשמה לכ
 ,טסורפ דוד .תירבעב רבסה תורבוח
4. 

 םילועמ בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל ש
 טבמוק לטרומ ,0א1[ ,םיריבס םיריחמב
 ,8ק54₪ ,וגוה ,ססאו 1 ,תססאו 2 ,1
 ,4 המצועל ןוצרה ,םידובאה םיגניקיווה
 ךלמ ,א.ם.4 1גא1 ,2 רטייפ טירטס
 ,םעונ .122-ו 6001. 5207 ,תויראה
90,. 

 038 \אדזאמ קחשמה הריכמל ש

 ש
 .03-6966991 ,ינור .דחוימ ריחמב

 הריכנמל

 םישידח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 ומכ םיקחשמ .הלעמו 386 בשחמל
 הלועפ יקחשמ ,םירוטלומיס ,םיטסווק
 ,ירנבא רינ .היגטרטסא יקחשמו
 .03-6994966 ,ןורבע לבויה ,3
 .14:00-16:00 תועשה ןיב רשקתהל אל
 ןכומ 40-3860% בשחמ הריכמל

 ,486-ל החבשהל
 םילוקמר ,דא1פמאד 32 ₪17 1 א
 ךסמ ,50אס: 8 םזד - תת דם +
 ריחמב תאז לכ .םדומו 14 5.04
 ,לאינד .דבלב ח"ש 2,850 לש האיצמ
 ..תינורטקלא הריכזמ;)ְו) 5
 גניק ,שימייב יליוו :םיקחשמה הריכמל
 סנו'ג הנאידניאו 3 םיפוקה יא ,6 טסווק
 2 שוכריש ןושארה ,סיטנלטא -
 קחשמה תא לבקי תוחפל םיקחשמ
 ,לבוי .םניחב ןומראמל תוחתפמה
5, 
 ןכומ הגמ 130 1148 015% הריכמל
 סקפ םדומו תונכות ללוכ ,הדובעל
 .08-550039 ,ןרע .ינוציח ריהמ 0
 ,לקיטנטה לש ומוי :םיקחשמה הריכמל
 םיירוקמ םלוכ א0-ו סקראפ ידרפ
 .07-985419 ,ינוי .ריבס ריחמבו
 ,פססאו 1 :םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 ,2 הליפאב דדוב ,2001. 2 ,כ00או 2
 ,םינלבוג ,2 הקניא ,ןמזב םידובא
 ךלמ ,קראפ הנול ,סאש אוז! 1
 ,האא גסה ,(0\א₪ז77א5 ,תויראה

 דועו 155 סת דחמ 8080715 ,ןידאלא
 לטרומ םג דואמ בורקב ,םירחא םיבר
 ןב .םירחא דועו כזנאפ 3 ,2 טבמוק
 .06-342253 ,םולב ליג ,06-333873 ,רלב
 ואצי אל דועש םישדח םיקחשמ הריכמל
 .08-416210 ,הנר לקד .ילארשיה קושל
 ,תירוקמ הפיטעב בשחמ יקחשמ הריכמל
 טיינ לאירבג ,ח"ש 60 - המחלמל ךרדה
 ,ח"ש 65 - 6 טסווק גניק ,ח"ש 70 -
 70 - 600-801 תסרגב 5 טסווק גניק
 ח"ש 60 - 5 ללחב המישמ ,ח"ש
 ,ןירפלג ןרע .ח"ש 70 - 7 המיטלואו
0,. 
 הנשה לש םיצורימה קחשמ הריכמל
 סוריפפ תיבמ ,א868 0
 הריכמל ,ןכ ומכ ,60-א0א1 תסרגב
 תסרגב 6צ 8081 קחשמה
 .03-5511076 ,קרב .סונוב + 6-א0סאו
 םיקיטסיו'ג 3 + הגס רישכמ הריכמל

 ,הגה + חדקא + םירידנ םיקחשמ 16 +
 הריכמל ןכ ומכ .ח"ש 600 ריחמב
 + וירמ רפוס + 52 םע תטלק + ודנטנינ
 ,ףילכ יטומ .ח"ש 450 ריחמב ,1 קיטס
7.,. 

 ,הינמונפוא ,םססא[ 2 הריכמל ש

 == הופ

2 

* 
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 סייפס תרדס לכ ,א(/016 6
 ,א 465 א1א04 ,טסווק
 ,סטהא גאדזאמ
 לכ ,טאספח ג או 1.1א6 אוססא
 ,ןרוא .סס-א0%1 תסרגב םיקחשמה
45.,. 
 לש תושדחו תופי תורוטאינימ הריכמל
 לש םיפלק הריכמל ןכ ומכ .גפאע
 תויעיברו םירידנ םיפלק ללוכ) \פפ
 וא תחא הליבחב תאז לכ ,(םייקנע
 ,לשומ דעלא .האיצמ ריחמב דרפנב
1,. 
 םלועב אציש קחשמ לכ טעמכ הריכמל
 םיקחשמ ללוכ ,םויה דעו 1993 תנשמ
 .םיבר דועו (אלמה) א1א2 :רתויב םירידנ

 דחא קחשמ לבקי םיקחשמ 3 הנקיש ימ
 .08-415980 ,ףסא .הריחב יפל םניח
 דדוב :םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 ,סאפ או8ד 411. ,2 הליפאב
 ,טחס ,2001. 2 ,כ00א1 2 00[ 1

 וש ה 477 ,3 םינילבוג ,2 הקניא
 הנול ,שנאצ/[או[5 38 ,2000 יטיס םיס
 ינש קחשמ ,008 4 אדזאמ-ו קראפ
 .06-322266 ,רלב ןב .םניח
 ,ס-80%1 תסרגב םיקחשמ הריכמל
 הזיראב ,ח"ש 60 לש החנהב םיקחשמה
 םיקחשמה .תוארוה רפס ללוכ תירוקמה
 4 לש קחשמ ,ינלטק חרי תחת :םה
 ,ח"ש 240 - םיאלמ םירוטילקת
 ,ח"ש 200 - (ןמזב עסמ) 8
 אוהש קחשמ - 0 אדסאו =
 ,ח"ש 220 - יביטקארטניא ואדיו טרס
 180 - חש 1,גאו/אאוסואתח אוא\א
 .03-6778363 ,לאינרק רפוע .ח"ש
 ,ןורכיז הגמ 4 ,3860% בשחמ הריכמל
 .םיננוכ ינש ,טייבהגמ 100 חישק ןנוכ
 .02-868735 ,יול ילא
 ,ץרה הגמ 33 ,3860% בשחמ הריכמל
 ,ןורכיז הגמ 4 ,חישקה ןנוכב הגמ 0
 ינש ,רבכע ,רטסאלב דנואס ,צ60/4 ךסמ
 םיקחשמ הברה תללוכ תכרעמה .םיננוכ
 .דבלב ח"ש 2500-ב תאז לכו ,םישדח
 .03-6417028 ,לבוי
 םיקחשמ 2 + ודנטנינ רפוס הריכמל
 .04-5515831 ,קירא .ח"ש 600-ב
 1 הלומרופ בשחמ יקחשמ הריכמל
 .03-6359167 ,לייא .םילולמנה יטבשו
 םיקחשמה םידחוימ םיריחמב הריכמל
 ,טיינ לאירבג ,4 המצועל ןוצרה :םיאבה
 ,דעה תורעיב לפאה דוסה ,לפואה ערז
 .(0כ-80א1 תסרגב) ינלטק חרי תחת
 .08-464454 ,תיללצ וא הנא
 ךסמ + 33 תוריהמ 386 בשחמ הריכמל
 ןורכיז 1024 ,ךסמ ןורכיז 512 ,8\
 םיקחשמ אלמ קסיד ןנוכ ,בשחמ
 רבכעו םיננוכ ינש ,תושדח תונכותו

* 

 .ח"ש 2200 לש ריחמב הז לכ .הנתמב
 אלו ברעה תועשב ,03-9322663 ,ןבואר
 .תבשב
 םיירוקמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 4 טסווק סילופ ,6 טסווק גניק :הזיראב
 .03-9322663 ,ןבואר .לפאה דצהו
 םילועמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 אל ןיידע םיקחשמה .םיקזח םיבשחמל
 .08-487114 ,השמ .ילארשיה קושב ואצי
 טבמוק לטרומ בשהמל קחשמ הריכמל
 .03-5799070 ,םעונ .2
 תוטלקה + ביירד הגמ הגס הריכמל
 םיה תב ,אמה 1האו ,טשא 5ת]ק

 ש/\ו/= ,2 קינוס ,תויראה ךלמ ,הנטקה
 ןתינ .ח"ש 2000-ב תאז לכ ,רחא םלועו
 ,קלא תימע .דרפנב טירפ לכ םג שוכרל
1-"-. 
 קחשמה הריכמל
 ,ח"ש 30 - ךצ 5007875 ם0אזאס
 .חיש 70 - (םיבכוכה תמחלמ) א-צ/זא₪
 .ברעה תועשב ,04-342263 ,הדש לייא
 ,3 הליפאב דדוב םיקחשמה הריכמל
 אלש םיפסונ םיקחשמו 3 טבמוק לטרומ
 הריכמל ,ןכ ומכ .ץראב גישהל ןתינ
 לש םישדח םינוטילקת

 .דחא ח"ש 3-ב 1.44א18 א
 .03-5561344 ,רמות
 2 + חדקא + םיקחשמ 13 + הגס הריכמל
 ,יטומ .ח"ש 600 ריחמב ,םיקיטס
7-. 
 25 א112/%% 386 םא חול הריכמל
 .09-552011 ,רנייפ םות .ח"ש 150 ריחמב
 ריחמב 2 טבמוק לטרומ קחשמה הריכמל
 .03-6966591 ,ינור .רתויב ךומנ
 בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל
 ,(0 א ג אד]אפ ,כ00)א] 2

 םיבר דועו 2 הקניא ,ם1.טשפמ
 .03-6917684 ,רואיל .םירחא
 ,םישדח בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל
 ,₪ז85 ספ דצמ ₪007 ,ןידלא
 ,ינד .םירחא םיבר דועו 3 [.טאואו1א5

,-3 

 המ ,קרוז קחשמב הרזעל קוקז !וליצה
 תא הדליל יתתנש ירחא תושעל ילע
 ,טסורפ ודוד .ןורטאיתל סיטרכה
1, 
 קחשמב הרזעל תושאונ קוקז !וליצה
 יתסנכנ ,הלחתהב םימדה ןויגפ
 ימ םע) םלוכ םע יתרביד ,ןואיזומל
 סוכ תא יתחקלו ,(ותיא רבדל ןתינש
 ?וישכע םישוע המ ,ןחלושהמ תיכוכזה
 :םיקחשמב םיפיט ןתא הרזעל הרומתב
 דיק רדנמוק ,6 יראל ,4 טסווק גניק

 6 הרידכמל 6 םידיקבת יקחשמ 6 וליצה 6 םיניינועמ

 .03-5520305 ,ןריב יתיא .7
 וז 1, קחשמב הרזע בייח !ווליצה ש

 ,7 טסווק גניק םיקחשמב רוזעא הרומתב
 ,לבוי .לקיטנטה לש ומויו כס0או 1
8, 

 .תויראה ךלמ קחשמב עוקת !וליצה ש
 םידוק ןתא הרזעל הרומתב
 .רחא םלוע קחשמלו כ00%][ 1,2-ל
 .03-5799070 ,םעונ

 המ ,א[צ/ 87 קחשמב עוקת !וליצה ש
 רוזעל ןכומ ,בבותסמש יאב םישוע
 ,לייא .םירחא םיקחשמ הברהב הרומתב
3, 

 טבמוק לטרומ קחשמב יתעקתנ !וליצה ש
 םישקמה ינמיס תא יל וחליש אנא 41
 .=ג\ד 41.1דצ עצבמ םחול לכ םתרזעב
 .103 היחתפ בשומ ,ימרב רפוע

 םיניינוע מ

 ,ךרע ירקי םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ ש
 ,ירדה ריבד .פשאפ 3 קחשמל הרומתב
 .תבשב אל ,7

 םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ש
 ,001.כ אשפה

 ,אסנ,סאמ1< טסט
 תאו 6אוטוסד ססאסטעפז סק
 ,רימא .4 טסווק גניק קחשמה
4. 

 ילב וא םע כ86 תצובק חותפל ןיינועמ ש
 .03-5799079 ,םעונ .םיאליגה לכל ןויסינ

 הנאידניא טיקחשמה תא שוכרל ןיינועמ ש
 60-50 ריחמב ןורחאה בלצה עסמו סנו'ג
 ,םינולס איגש .תירוקמ הפיטעב חש
8.,. 

 הנאידניא טסווקה תא גישהל ןיינועמ ש
 ,ןכ ומכ .ןורחאה בלצה עסמו סנו'ג
 ןד .םיקחשמ הברה דוע ףילחהל ןיינועמ
 .09-550107 ,ץישפיל

 8 המיטלוא קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ש
 ,6 טסווק גניק :םיקחשמב ןא'גר
 .1 הידנריק ,א188 0 דדנאפ 5%
 .תבשב אל ,03-5491208 ,ןורי

 ןוצרה קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ש
 הליפאב דדוב תרומת ,ירוקמ 4 המצועל
 2 בוחרה םחול וא כס0א| 2 וא 1
 .02-961566 ,םחנמ .(םיירוקמ)

 םדומב םיזיוו םע רשקתהל ןיינועמ ש
 .03-691784 ,רואיל .םיקחשמ ףילחהלו

 םידיקפת יקח ש מ
 ₪8 לש הצובק םיקהל ןיינועמ ם"הש ש

 .13-14.5 יאליגל ןויסינ ילב וא םע
 .03-5799070 ,םעונ

 =4] אאכ
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